คานา
การจั ด การความรู เ รื่ อ ง เทคนิ ค การสอนรํ า เพลงช า -เพลงเร็ ว จั ด ทํ า ขึ้ น ภายใต ป ระเด็ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลปและคีตศิลป ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเทคนิคของครูผูสอนที่ใชในการสอน
รําเพลงชา-เพลงเร็ว เพื่อจัดทําคูมือการสอน และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะสามารถพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานได
การจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการสอนรําเพลงชา -เพลงเร็ว เป็นการรวบรวมเทคนิคตาง ๆ
ของครูที่ใชในการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว ตั้งแตการสรางความสัมพันธ์ระหวางครูกับ ผูเรียน การ
คัดเลือกผูเรียน วิธีการแตงกายในการฝึกปฏิบัติ การนั่ง การกราบ การยืน การไหว การเตรียม
ความพรอมของรางกาย นาฏยศัพท์เบื้องตน เทคนิคการสอนปฏิบัติเพลงชา -เพลงเร็ว การแกไข
ขอบกพรองในการรํา และการวัดผล ประเมินผลผูเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอครูผูสอนเป็นอยางมาก
วิทยาลัย นาฏศิล ปสุ โขทัยตองขอขอบคุณบุคลากรภาควิชานาฏศิล ปของวิทยาลัยนาฏศิล ป
สุโ ขทัย ทุกทาน ที่ชว ยใหการดําเนิ นการจัดการความรูในครั้งนี้เสร็จสิ้ นทุกขั้นตอนตามระยะเวลา
ที่กําหนด หวังเป็ น อย างยิ่ งวาการจัด การความรู เรื่อง เทคนิคการสอนรํ าเพลงชา -เพลงเร็ว เล ม นี้
จะเป็นองค์ความรูที่เป็นประโยชน์ตอครูผูสอนและใชในการพัฒนาบุคลากรรุนใหมในอนาคตไดเป็น
อยางดี
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บทนา
ในการเรียนการสอนดานนาฏศิลปไทย สิ่งที่มีความสําคัญตอการเรียนการสอนเป็นอยางมาก
คือ การฝึกหัดทักษะเบื้องตน ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการเรียนดานนาฏศิลปไทย เปรียบเหมือนการ
สรางบานหรือตึกสูง บานจะแข็งแรงตานแรงลมแรงพายุไดก็ตองมีฐานรากที่แข็งแรง จึงมักเป็นภาพที่
เห็นกันโดยทั่วไปในการสรางบานคือจะตองมีการตอกเสาเข็ม บานยิ่งหลังใหญ ตึกที่ยิ่งสูง ก็ตองใช
เสาเข็มที่ตนใหญบานจึงจะไมทรุดหรือพัง ก็เชนเดียวกัน การเรียนดานนาฏศิลปไทย พื้นฐานของ
ผูเรียนเป็นเรื่องสําคัญที่ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงและใสใจมากที่สุด เพราะพื้นฐานที่ดีย อมทําใหผูเรียน
สามารถรําไดสวยงาม และสามารถตอยอดการเรียนในระดับสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ
รํ าเพลงชา -เพลงเร็ ว เป็ น เพลงพื้ นฐานเบื้องตนของการรําชุด อื่น ๆ ซึ่งครูผู ส อนจะต องใช
ประสบการณ์ในการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนเป็นอยางมาก กระบวนทารําของเพลงชา-เพลงเร็วเป็นทารํา
ที่เป็นพื้นฐานทารําของการแสดงชุดตาง ๆ ดังนั้นผูที่เริ่มเรียนทางดานนาฏศิลปไทยทุกคนจึงจําเป็นตอง
เรียนรําเพลงชา-เพลงเร็วเป็นอันดับแรก โดยเริ่มตนตั้งแต การสรางความสัมพันธ์ระหวางครูกับผูเรียน
การคัดเลือกผูเรียน วิธีการแตงกายในการฝึกปฏิบัติ การนั่ง การกราบ การยืน การไหว การเตรียม
ความพร อมของร างกาย นาฏยศัพท์เบื้องตน เทคนิคการสอนปฏิบัติเพลงชา -เพลงเร็ว การแกไข
ขอบกพร องในการรํ า และการวัดผล ประเมินผลผูเรียน ซึ่งในขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้ ล วนแตมี
สาระสําคัญ มีเกร็ดความรูที่ครูผูสอนไดคิดกลวิธีเพื่อทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน เพราะ
ในการสอนแตละครั้ง เด็กแตละคนยอมมีปัญหาในการเรียนตางกัน ครูตองศึกษาผูเรียนเป็นรายบุคคล
และหาวิธีการมาแกไขขอบกพรองของผูเรียนแตละคนใหได จากการแกปัญ หาของผูเรียนนี้เองจึงทําให
ครูผูสอนเกิดการบมเพาะความรูและประสบการณ์ของตนเองจนเกิดเป็นความรูที่ฝังอยูในคน (Tacit
Knowledge) ซึ่งครูแตละตนตางมีความรูตางกัน
องค์ความรูของครูผูสอนแตละคนมักมีไวใชในการสอนของตนเองเทานั้น ไมไดมีการเผยแพร
หรือถายทอดใหใคร ไมมีการจดบันทึก หรือถาจดบันทึกก็จะเป็นแตเพียงการจดบันทึกทารําเทานั้น
แตเทคนิควิธีการสอนไมมีการจดบันทึก ไมมีการเปิดเผยใหผูอื่นไดรับรู
จากความสํ า คั ญ ของการรํ า เพลงช า -เพลงเร็ ว และเทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ค รู ไ ด ใ ช ใ นการสอน
วิทยาลั ย นาฏศิล ปสุ โ ขทัย ซึ่งมี ห น า ที่ในการจัดการศึกษาดา นนาฏศิล ป ดุริ ยางคศิล ปและคีต ศิล ป
จึงเห็นวา องค์ความรูเหลานี้จะเป็นประโยชน์ตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลดี
เป็นประโยชน์ตอครูผูสอนสาขานาฏศิลปไทย และสงผลดีตอคุณภาพของผูเรี ยน จึงไดนําเอาเทคนิค
การสอนรํ า เพลงชา -เพลงเร็ว ขึ้น มาเป็นองค์ความรูที่สําคัญในการพัฒ นาหนว ยงานให เป็นไปตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใชกระบวนการการจัดการความรูเป็นเครื่องมือที่จะรวบรวมองค์ความรูตาง ๆ
ของครูผูสอนแตละคนที่มากลั่นกรองและจัดทําเป็นคูมือการสอนเรื่อง เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลง
เร็ว เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาของหนวยงาน
ใหบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไดกําหนดไว
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เทคนิคการสอนราเพลงช้า-เพลงเร็ว
การจั ด การความรู เ รื่ อ ง เทคนิ ค การสอนรํ า เพลงช า -เพลงเร็ ว จั ด ทํ า ขึ้ น ภายใต ป ระเด็ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลปและคีตศิลป ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเทคนิคของครูผูสอนที่ใชในการสอน
รําเพลงชา-เพลงเร็ว เพื่อจัดทําคูมือการสอน และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การรําเพลงชา-เพลงเร็ว เป็นการรําที่ใชสําหรับฝึกหัดผูที่เริ่มเรียนดานนาฏศิลปไทย ทารําใน
เพลงชา-เพลงเร็วเป็นทารํา พื้นฐานในการเรียนเพลงอื่น ๆ เป็นเพลงที่จะชวยใหผูเรียนสามารถจัด
ระเบียบการเคลื่ อนไหวไดตั้งแตหั วจรดเทา ทําใหผูเรียนสามารถเคลื่อนไหวทุกสว นของรางการได
สัมพันธ์กัน ดังนั้นการเรียนเพลงชา-เพลงเร็วจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนเป็นอยางมาก
การจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว จึงเป็นการรวบรวมเทคนิคตาง ๆ
ของครูผูสอนที่ใชในการสอนเพลงชา -เพลงเร็ว โดยใชกระบวนการการจัดการความรูทั้ง 7 ขั้นตอน
จนไดองค์ความรูตั้งแตเรื่องการสรางความสัมพันธ์ระหวางครูกับผูเรียน การคัดเลือกผูเรียน วิธีการ
แตงกายในการฝึกปฏิบัติ การนั่ง การกราบ การยืน การไหว การเตรียมความพรอมของรางกาย
นาฏยศัพท์เบื้องตน เทคนิคการสอนปฏิบัติเพลงชา-เพลงเร็ว การแกไขขอบกพรองในการรํา และการ
วัดผล ประเมินผลผูเรียน ซึ่งครูผูสอนสามารถนําองค์ความรูไปใชพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได
เป็นอยางดี
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กระบวนการดาเนินการการจัดการความรู้
เรื่อง
เทคนิคการสอนราเพลงช้า-เพลงเร็ว
การจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว ไดดําเนินการกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรูทั้ง 7 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
การค้นหาความรู้
1. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นผูดําเนินงาน ผลักดันใหการจัดการความรูเป็นไปตามแผนที่
กําหนด
2. คณะกรรมการการจัดการความรู ไดดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานเพื่อคนหาความรูที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาองค์กร โดยดําเนินการการจัดการความรูตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562 ดานการเรียนการสอน ซึ่ง คณะทํางานการจัดการความรูได กําหนด
ประเด็นความรูที่จําเป็นตอการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยในดานพัฒนาการจัดการศึกษา
ดานนาฏศิล ป ดุริยางคศิลป และคีตศิล ป ให มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ มาเป็น
ตัวกําหนดประเด็นความรู โดยพิจารณาวาองค์ความรูที่จําเป็นตอการปฏิบัติราชการในการพัฒนาดาน
การเรียนการสอนคือ องค์ความรูเรื่องเทคนิคการสอนรําเพลงชา -เพลงเร็ว เพื่อนําองค์ความรูที่ไดมา
พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาเป็นผูที่มีความรูความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
3. คณะกรรมการการจัดการความรู จัดทําแผนการจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการสอนรํา
เพลงช า -เพลงเร็ ว เพื่ อ กํ า หนดรายละเอี ย ดกิ จ กรรม ระยะเวลาในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด
ความสํ าเร็ จของกิจกรรม เปูาหมาย กลุมเปูาหมาย และผู รับผิ ดชอบในแตละกิจกรรม สําหรับเป็น
ตัวกําหนดในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จตามที่แผนกําหนด
4. คณะกรรมการการจัดการความรูดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมกรรมการการจัดการ
ความรู เ รื่ อ ง เทคนิ ค การสอนรํ า เพลงช า -เพลงเร็ ว โดยคั ด เลื อ กจากบุ ค ลากรภาควิ ช านาฏศิ ล ป
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอน 10 ปีขึ้นไป จํานวน 22 คน
5. คณะกรรมการจัดการความรูประสานงานและดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมกรรมการ
เพื่อจัดทํา Knowledge Mapping (แผนที่ความรู) เพื่อชวยใหเห็นภาพรวมของคลังความรูวาความรูใด
มีความจํ าเป็ น และมี ความสํ าคัญต อเทคนิคการสอนรํ าเพลงชา -เพลงเร็ว ซึ่งสามารถแยกออกเป็ น
ประเด็นไดดังนี้
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Knowledge Mapping
เทคนิคการสอนราเพลงช้า-เพลงเร็ว

การเตรียมความพรอมของ
ผูเรียนกอนเริ่มเรียน
ความสําคัญของการ
เรียนเพลงชา –เพลงเร็ว

นาฏยศัพท์เบื้องตน

เทคนิคการสอน
ราเพลงช้า-เพลงเร็ว
หลัก/เทคนิคในการ
วัดผล ประเมินผล

หลัก/เทคนิคการสอน
ปฏิบัติเพลงชา-เพลงเร็ว

การแกไขขอบกพรองในการ
รําเพลงชา-เพลงเร็ว
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ขั้นตอนที่ 2
การสร้างและแสวงหาความรู้
คณะทํางานการจั ดการความรู ของวิท ยาลั ยเชิญคณะอนุกรรมการการจัดการความรูเรื่อ ง
เทคนิคการสอนรําเพลงชา -เพลงเร็ว ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นองค์ความรูที่ไดกําหนด
โดยเนนการสรางบรรยากาศที่ดีไมเครงเครียดจนเกินไป จัดเลี้ยงอาหารวางแกผูเขารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยเชิญผูอํานวยการมาเป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรเพื่อให
เห็นความสําคัญของการจัดการความรู ใหกําลังใจกําลังใจแกบุคลากรในการทํางานและดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
1. กําหนดประธานและเลขาของกลุมโดยประธานมีหนาที่ควบคุ มเวลาในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยใชเวลาในการพูดคนละ 3 นาที จํานวน 7 ครั้ง ครั้งละ 2 รอบ โดยมีเลขาของกลุม
ทําหนาที่ในการบันทึกเสียงและจดบันทึกเนื้อหา
2. นําขอมูลที่เลขาของกลุมทั้งที่ไดจากการบันทึกเสียงและที่จดบันทึกไวในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแตละครั้งนํามาพิมพ์ใหคณะ KM Team ไดอานโดยไมมีการตัดขอความหรือสรุปความ
เพื่อทราบถึงขอมูลที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไวในครั้งที่ผานมา
3. สรุปประเด็นความรูที่ไดในแตละครั้งเผยแพรบนเว็บไซต์ facebook ของวิทยาลัย ฯ
4. คณะอนุกรรมการการจัดการความรูดําเนินการบันทึกทารําเพลงชา-เพลงเร็ว

ภาพประกอบที่ 1 ผูอํานวยการมาเป็นประธานเปิดการประชุม
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ภาพประกอบที่ 2 คณะ km team รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู

ภาพประกอบที่ 3 การสรางบรรยากาศที่ดีในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ภาพประกอบที่ 4 การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการรําเพลงชา-เพลงเร็ว

ขั้นตอนที่ 3
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
ในการจัดความรูใหเป็นระบบนั้นคณะอนุกรรมการการจัดการความรูหรือ KM Team นํา
ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในนํามาจัดเป็นหมวดหมูตามที่ไดกําหนดไวใน Knowledge
Mapping จํานวน 3 ครั้ง

ภาพประกอบที่ 5 คณะอนุกรรมการนําความรูมาจัดใหเป็นหมวดหมู
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ขั้นตอนที่ 4
การประมวลและกลั่นกรองความรู้
1. นําความรูที่จัดหมวดหมูมาปรับปรุงภาษาใหเป็นภาษาที่อานแลวเขาใจไดงาย
2. นําความรูที่ไดปรับปรุงภาษาแลว นํามาจัดทําในรูปแบบเอกสารที่เป็นรูปเลมใหเป็นแบบ
มาตรฐาน
3. จัดทําเอกสารใหคณะกรรมการไดตรวจสอบและแกไขขอบกพรองพรอมทั้งใหคําเสนอแนะ
ใหมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ขั้นตอนที่ 5
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
1. คณะกรรมการจัดการความรูจัดทําเว็บบล็อกเพื่อเปิดโอกาสใหบุคลากรที่มีขอสงสัยได
ซักถามโตตอบกันโดยมี KM Team เป็นผูคอยตอบขอซักถาม
2. คณะกรรมการการจัดการความรูจัดเวที Km Day เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสพูดคุย
ซักถามขอสงสัย และเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีคณะกรรมการ KM Team เป็นผูคอยตอบขอซักถาม

ภาพประกอบที่ 6 คณะอนุกรรมการคอยตอบคําถามและรับขอเสนอแนะ
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ภาพประกอบที่ 7 บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 6
การเข้าถึงความรู้
1. คณะกรรมการการจัดการความรูไดนําองค์ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาประมวล
และกลั่นกรองความรูมาจัดทําเป็นคู มือการสอนเรื่อง เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว มอบใหแก
บุคลากรที่สอนสาขานาฏศิลปไทยทุกคน เพื่อนําองค์ความรูที่ไดไปใชในการเรียนการสอนโดยออกเป็น
หนังสือเวียนสั่งการโดยผูอํานวยการวิทยาลัยใหนําคูมือการสอนไปใชในการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ตอไป
2. คณะกรรมการการจั ดการความรูไดนําคูมือการสอนเรื่อง เทคนิคการสอนรําเพลงชา เพลงเร็ว จัดพิมพ์เผยแพรทางเว็บไซด์ของวิทยาลัย
3. คณะกรรมการการจัดการความรูประชาสัมพันธ์ใหบุคลากรเลือกหัวขอเทคนิคการสอนรํา
เพลงช า -เพลงเร็ ว ที่ ต นเองสนใจไปใช แ ละแจ ง ให ค ณะกรรมการการจั ด การความรู ท ราบ เพื่ อ
คณะกรรมการจะไดติดตามการนําไปใช

ขั้นตอนที่ 7
การเรียนรู้
คณะกรรมการการจัดการความรูคอยติดตาม ประเมินผลการนําคูมือการสอนเรื่อง เทคนิค
การสอนรําเพลงชา-เพลงเร็วไปใชในการจัดการเรียนการสอน เปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียนที่สอน
โดยใชองค์ความรูตามคูมือการสอนมาใช นํามาเปรียบเทียบกับนักเรียนที่สอนในปีที่ผานมาและจัดทํา
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชคูมือการสอนเรื่อง เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว
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สรุปผลการร่วมแสดงความคิดเห็นของกิจกรรมสร้างและแสวงหาความรู้
ครั้งที่ 1
รอบที่ 1
1. ในการเรียนดานนาฏศิลปไทย สิ่งที่สําคัญในการเรียนคือผูเรียนจะตองฝึกการรําเพลงชาเพลงเร็วเป็นเพลงแรก เพราะเพลงชา -เพลงเร็วจะเป็นเพลงที่ฝึกใหผูเรียนมีการจัดระเบียบรางกาย
ตั้งแตทานั่ง ทายืน การกาวขาง การกาวหนา การถายน้ําหนัก การตั้งวง ถาผูเรียนที่ผานการเรียน
เพลงชา -เพลงเร็ ว จะสามารถรํ าเพลงอื่น ๆ ไดส วยงาม และทารําในเพลงชา -เพลงเร็ว จะเป็นท า
มาตรฐานที่ใชในการรําเพลงอื่น ๆ อีกดวย
2. เพลงชา-เพลงเร็ว เป็นเพลงที่ใชในการฝึกหัดเบื้องตนในการเรียนดานนาฏศิลป ถือเป็น
จารีตของการเรียนดานนาฏศิลปไทย เพลงชา -เพลงเร็วมีความสําคัญในการเรียนการสอนเพราะเป็น
เพลงที่ชวยใหผูเรียนไดฝึกระเบียบรางกาย สัดสวนทารําของตนเอง เชน การจั ดสัดสวนมือและเทา
การใชมือ การใชเทา การเคลื่อนไหวรางกายตั้งแตหัวจรดเทาใหมีความสัมพันธ์กัน เพลงชาจะเนน
เรื่องการใชมือ การใชขา สวนเพลงเร็วจะเนนเรื่องการใชเทา การใชหัว การใชหัวไหล นอกจากนั้น
ทารําตาง ๆ ในเพลงชา -เพลงเร็ว ยังเป็นทาพื้นฐานที่นํามาใชเป็นทาเชื่อมในงานสรางสรรค์ระบําชุด
ตาง ๆ อีกดวย
3. เพลงชา-เพลงเร็วเป็นรากฐานสําคัญในการเรียนดานนาฏศิลป ชวยใหผูเรียนมีความ
คลองตัวในการใชอวัยวะตาง ๆ ในการรํา
4. เพลงชา-เพลงเร็วเป็นเพลงที่ชวยฝึกการทรงตัว และวางสวนตาง ๆ ของรางกายใหเป็นไป
ตามมาตรฐานของนาฎยศัพท์ ไดแก การวางแขน การวางมือ การวางวง การวางเทา ทารําของ
เพลงชา -เพลงเร็วจะเป็ นทารําที่เริ่มจากงายไปหายาก เพลงชาจะมีจังหวะที่ชา ทารําจะเป็นทานิ่ง
เคลื่อนไหวแบบชา ๆ ดูสงางาม สวนเพลงเร็วจะมีการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้น ทั้งการใชหนาและการใชเทา
มีการยักเยื้องในชวงเอว ชวงหัวไหล และกลามเนื้อสวนตาง ๆ มากขึ้น
5. เพลงชา-เพลงเร็วเป็นพื้นฐานในการรําชุดอื่น ๆ และเป็นเพลงที่ชวยจัดระเบียบรางกายของ
ผูเรียนตั้งแตหัวจรดเทาใหเป็นระบบ เชน การนั่ง การเคลื่อนตัวในทาที่กาวขึ้นหนา ถอยลงหลังไป
ดานขาง การยกเทา การกระดก การประ เป็นตน นอกจากนั้นเพลงชา -เพลงเร็วเป็นเพลงที่มีความ
ยาวมาก ผูเรียนจะตองมีความอดทนในการฝึกฝน และฝึกทักษะดานการจําเป็นอยางมาก
6. เพลงชา-เพลงเร็วจะเป็นพื้นฐานในการเรียนเพลงอื่น ๆ และกอนจะตอทารําควรใหผูเรียน
ไดรูถึงประวัติความเป็นมาของการรําเพลงชา -เพลงเร็วเพื่อใหผูเรียนเขาใจความสําคัญ บทบาท และ
ประโยชน์ของการรําเพลงชา-เพลงเร็ว
7. เพลงชา-เพลงเร็วเป็นเพลงที่ยาก และใชเวลาในการเรียนคอนขางนาน ผูเรียนที่ผานการ
เรียนเพลงชา-เพลงเร็วจะทําใหสามารถเรียนเพลงอื่นไดงายและรวดเร็ว เพราะทารําของเพลงชา -เพลง
เร็วจะเป็น ทาพื้นฐานที่ปรากฏอยู ในระบําชุดตาง ๆ และกอนที่จะสอนเพลงชา -เพลงเร็ว ครูผูสอน
จะตองสอน นาฏยศัพท์เสียกอน เป็นการจับทา ใหแกผูเรียนเพื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติทาตาง ๆ ได
ถูกตองตามที่กําหนดในนาฏศัพท์ ถาผูเรียนสามารถปฏิบัตินาฏศัพท์ไดจะทําใหสามารถตอเพลงขา เพลงเร็วไดงาย
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8. เพลงชาจะเป็นเพลงที่ฝึกผูเรียนใหเขาใจในเรื่องการกระทบจังหวะ การกรายมือ การ
ฉายเทา สวนเพลงเร็วจะชวยใหผูเรียนเขาใจการรําในจังหวะที่กระชับ ถาผูเรียนสามารถเรียนและฝึก
ทักษะจนเกิดความแมนยํา จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนเพลงอื่น ๆ ไดรวดเร็ว

รอบที่ 2
1. การเรียนเพลงชา -เพลงเร็วจะเป็นการฝึกความอดทน ฝึกสมาธิ ฝึก ความแข็งแรงและฝึก
ทักษะดานดนตรี เพราะผูเรียนจะตองสามารถจดจําจังหวะและรองทํานองเพลงได นอกจากนั้นทารํา
ของ เพลงชา -เพลงเร็วยังสรางความสัมพันธ์ใหรางกายของผูเรียนเคลื่อนไหวไดสัมพันธ์กันทั้งหมด
2. การฝึกเพลงชาเพลงเร็วนอกเหนือจากเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน ฝึกทักษะทางดาน
รางกายแลวยังเป็นการฝึกเพื่อสรางบุคลิกภาพของผูแสดงใหมีความสงางาม
3. เพลงชา-เพลงเร็วเหมือนเป็นกุสโลบายในการเรียนดานนาฏศิลปไทย เพราะผูเรียนจะเกิด
วินัยจากการฝึกฝน เกิดความอดทน ที่สุดแลวเกิดความงดงามของทารําที่เกิดจากการเคลื่อนไหว การ
ใชมือ การใชหนา และการใชเทาที่มีความสัมพันธ์กัน
4. ทารําของเพลงชา-เพลงเร็ว เป็นทามาตรฐานที่เป็นตนแบบของทารําในระบําตาง ๆ เปรียบ
เหมือนเป็นแมทา เป็นหัวใจของการเรียนดานนาฏศิลป
5. เพลงชา-เพลงเร็วเป็นเพลงที่ใหผูเรียนไดฝึกทักษะทางดานดนตรีโดยเฉพาะเรื่องของจังหวะ
ครูผูสอนตองสอนใหผู เรียนเขาใจเรื่องของจังหวะในเพลงชา -เพลงเร็วใหได เมื่อผูเรียนเขาใจจังหวะ
การนับจังหวะของเพลงชา -เพลงเร็วแลวจะทําใหเขาใจจังหวะของทารําในชุดตาง ๆ ไดงาย และทารํา
ของเพลงชา-เพลงเร็วเป็นทารําที่สรางบุคลิกใหผูเรียนอยางเดนชัด สรางใหผูที่เรียนที่รําเป็นตัวพระมี
บุคลิกที่ดูสงางาม ตัวนางก็ดูออนชอย
6. เพลงชา-เพลงเร็ว จะเป็นเพลงที่มีความยาวมากผูเรียนจึงตองใชความอดทนในการเรียน
และดว ยทารํ า ที่ยาวนี้เองจะชวยใหผู เรียนมีรางกายที่แข็งแรง ทารําในเพลงชา -เพลงเร็วเป็นทารํา
มาตรฐานและเป็นทารําพื้นฐานที่เมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติไดแลวจะทําใชนําไปใชในการรําชุดอื่น ๆ ได
7. การเรียนเพลงชา-เพลงเร็วจะทําใหผูเรียนมีพื้นฐานการรําที่ดี ทารําจะสวย เป็นพื้นฐานที่
จะทําไปสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
8. เพลงชา-เพลงเร็วจะเป็นรากฐานสําคัญที่ใชในการพัฒนาผูเรียน

ครั้งที่ 2
รอบที่ 1
1. การเตรียมความพรอมของผูเรียนจะตองเริ่มตั้งแตวันแรกที่ทําการสอนโดยใชกระบวนการ
ตาง ๆ เชน ให ผู เรี ย นแนะนํ าตัว พูด คุยถึง ความรู สึ กที่ไ ดเขา มาเรี ยนที่วิ ทยาลั ยนาฏศิล ป สรา ง
บรรยากาศทีผ่ อนคลาย
2. ในการเตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย น ครู จ ะต อ งสร า งบรรยากาศที่ ทํ า ให ผู เ รี ย นรู สึ ก
ผอนคลาย เนื่ องจากผู เรี ย นอาจเกิดความกลั ว ครู ดังนั้นครูจึงตองสรางบรรยากาศแห งมิตรภาพ
ระหวางครูกับผูเรียน ครูควรจําชื่อผูเรียนใหไดเพื่อใหผูเรียนรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ เทคนิคการจํา
ชื่อผูเรียนอาจใชวิธีการจําลักษณะเดนของผูเรียนแตละคน นอกจากนั้นควรใชกิจกรรมตาง ๆ ใหผูเรียน
คลายความวิตกกังวล
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3. ในการเตรียมผูเรียน ครูจะตองสรางสัมพันธไมตรีที่ ดีกับผูเรียนโดยใหทํากิจกรรมตาง ๆ
เชน ใหผูเรียนแนะนําตัวเอง แสดงทัศนคติที่มีตอวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จุดมุงหมายในการเขามา
เรียนดานนาฏศิลป ซึ่งผูเรียนแตละคนจะมีการแสดงออกที่แตกตางกัน ครูผูสอนตองสังเกตพฤติกรรม
ของผู เ รี ย นเพื่ อ หาจุ ด เดน ดู ค วามกล า แสดงออกของผู เ รี ยนแต ล ะคน สนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นแสดง
ความสามารถของตนเอง
4. ในการเตรียมผูเรียน ครูควรปลูกฝังเรื่องความเชื่อในการเรียนดานนาฏศิลป ความเคารพ
ตอครูอาจารย์ และจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นตน
5. การเตรียมความพรอมผูเรียน ขั้นแรกควรจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมผูเรียนเพื่อเป็นการ
ปฐมนิเทศผูเรียน ใหผูเรียนทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนดานนาฏศิลป มารยาทในการเรียน
เชน การนั่ง การกราบ การไหว การนุงผาแดง การดัดมือ การเรียนเพลงชาเพลงเร็ว
6. ควรจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับผูเรียน เชน การแนะนําตัว
หนาชั้นเรียน เหตุผลที่เขามาศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ให ผูเรียนแสดงความสามารถของ
ตนเอง ครูเลาตํานานการฟูอนรําใหผูเรียนฟัง
7. ในการเรียนควรมีการสรางความสัมพันธ์ที่ดีระหวางครูกับผูเรียน สรางความอบอุนเหมือน
เป็นครอบครัว นอกจากนั้นครูควรสรางความมั่นใจในตัวเอง ภูมิใจในวิชาชีพใหกับผูเรียน

รอบที่ 2
1. การสรางความสัมพันธ์ระหวางครูกับผูเรียน ควรใชกิจกรรมที่สนุกสนานเชนการเลนเกม
2. การคัดเลือกผูเรียนวาคนไหนจะเรียนเป็นตัวพระหรือตัวนาง ครูจะใหผูเรียนเขาแถวเรียง
หนากระดานเพื่อดูสรีระ โดยจะดูที่รูปหนาเป็นอันดับแรก ผูเรียนที่มีรูปหนากลม ตัวเล็ ก แขนขาสั้น
จะคัดเลือกใหเป็นตัวนาง สวนตัวพระจะเลือกรูปหนารูปไข แขนขายาว ตัวสูง และควรคํานึงถึง
จํานวนผูเรียน ควรแบงใหลงตัว เป็นคู
3. การเลือกตัวผูเรียน ตัวพระจะตองมีรูปหนาไข คอยาวระหง แขนขาและชวงตัวยาว ซึ่ง
จะทําใหแตงเครื่องแลวดูส งางาม สวนตัวนางจะตองเลือกผูเรียนที่รูปหนากลมหรือรูปหัวใจ ชวงคอ
และชวงตัวสั้น อีกประการหนึ่งคือควรซักถามถึง รูปรางของพอแมเพื่อคาดการณ์เรื่องความสูงของ
ผูเรียนในอนาคต ผูเรียนที่เป็นตัวนางพอโตไปอาจตัวสูงมากกวาตัวพระ
4. การฝึกเพลงชา-เพลงเร็วเป็นการสรางความสัมพันธ์ของรางกายทุกสวน เชน เมื่อเราเอียง
ศีรษะไปขางขวา สายตาจะตองมองไปขางซาย เป็นตน และการเรียนเพลงชา -เพลงเร็วควรมีการ
บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องขององศา เชน หันหนาไปทางซายมือ 45 องศา หรือการฉาย
เทาใหวาดเทาเป็นรูปครึ่งวงกลม เป็นตน นอกจากนั้นยังควรบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ ให ผูเรียน
รูเกี่ยวกับกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย และการสอนควรใชภาษาที่งายเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจ
ไดงาย
5. เพลงชา-เพลงเร็ว เป็นการสรางพื้นฐานความเขาใจในการใชนาฏยศัพท์ใหกับผูเรียน
นาฏศัพท์จะเป็นเพียงทานิ่ง เมื่อนํานาฏศัพท์ตาง ๆ มาเรียบเรียงเป็นทารําที่สอดรับกันและเคลื่อนไหว
อยางตอเนื่อง จึงเป็นการสรางความเขาใจเรื่องนาฏศัพท์ใหแกผูเรียนมากยิ่งขึ้น เมื่อผูเรียนฝึกฝน
บอย ๆ จะทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะห์สัดสวนของตัวเองและสรางทารําที่เหมาะกับสรีระของตัวเองได
6. เพลงชา-เพลงเร็วจะชวยใหผูเรียนมีทวงทาในการรําที่สงางามและสวยงาม เพลงชาจะเป็น
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เพลงที่ชวยฝึกในการทรงตัว การยกเทา การกระดกเทา เพราะเพลงชาจะใชทาที่ไมมีการเปลี่ยนมือ
บอย สวนใหญจะเป็น ทาใหญ ทาหลัก ทานิ่ง แตเพลงเร็วจะเนนเรื่องการใชมือแบบตาง ๆ การ
เคลื่อนยายมือ การใชหนา การเปลี่ยนทิศ ซึ่งทั้งเพลงชาและเพลงเร็วจะมีความสัมพันธ์กัน ทารํา
เพลงชา-เพลงเร็วจะเป็นกระบวนทาที่มีอยูในระบําชุดตาง ๆ
7. เพลงชา-เพลงเร็วเป็นรากฐานในการเรียนดานนาฏศิลป ทารําจะเป็นทาที่แยกเพศอยาง
ชัดเจน ชวยใหผูเรียนฝึกในเรือ่ งความจํา ฝึกความสมดุลของรางกาย ฝึกความสัมพันธ์ของมือและเทา
ฝึกทารําใหมีความสัมพันธ์กับดนตรี ฝึกความแข็งแรงของกลามเนื้อ ฝึกนาฏยศัพท์
8. การเรียนเพลงชา-เพลงเร็วเป็นภูมิปัญญาในการสรางวิธีการอยูรวมกันระหวางครูกับศิษย์
เพื่อนกับเพื่อน พี่กับนอง เป็นเพลงที่ครูตองทําความรูจักกับผูเรียน สังเกตผูเรียนวามีอุปนิสัยเป็น
อยางไร ชอบกระบวนการเรียนการสอนแบบไหน มีขอบกพรองอยางไร ตองแกไขอยางไร
9. เพลงชา-เพลงเร็วเป็นเพลงที่มีลักษณะพิเศษ คือ ทารําสามารถแบงเป็นชวง ๆ ได เพื่อ
ครู ผู ส อนจะได แ นะนํ า ข อ บกพร อ งแก ไ ขท า รํ า ให กั บ ผู เ รี ย นตามกระบวนการโดยใช วิ ธี ก ารวั ด ผล
ประเมินผลเพื่อทดสอบศักยภาพผูเรียนตอไป
10. เพลงชา-เพลงเร็วจะสามารถประเมินผูเรียนวาสามารถเรียนดานนาฏศิลปไดหรือไม เชน
ผู เรี ย นไมมี ความอดทนในการเรี ย น มีโ รคประจําตั ว ไม มีจัง หวะ ไม ส ามารถควบคุม รา งกายให
เคลื่อนไหวอยางสัมพันธ์กันได ซึ่งครูจะตองคอยแนะนําใหผูเรียนตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองมี
ความถนัด

ครั้งที่ 3
รอบที่ 1
1. การเลือกตัวผูเรียน ตัวพระจะตองมีรูปหนาไข คอยาวระหง แขนขาและชวงตัวยาว ซึ่ง
จะทําใหแตงเครื่องแลวดูส งางาม สวนตัวนางจะตองเลือกผูเรียนที่รูปหนากลมหรือรูปหัวใจ ชวงคอ
และชวงตัวสั้น ที่ตองดูอีกอยางตอดูรูปรางของพอแมเพื่อคาดการณ์เรื่องความสูงของผูเรียนในอนาคต
ผูเรียนที่เป็นตัวนางพอโตไปอาจตัวสูงมากกวาตัวพระ
2. การคัดเลือกผูเรียน ถาผูเรียนมีรูปหนาไข แตตัวเตี้ย รูปรางเล็ก ก็จะตองดูในขั้นตอไป
วาผูเรียนมีบุคลิกอยางไร ถาผูเรียนรําสงาก็ควรใหเรียนเป็นตัวพระได โดยใหรําเป็นพระเล็ก เชน
สินสมุทร กวางทอง พลายชุมพล เป็นตน นอกจากดูโครงสรางของรางกายแลว ควรดูมือและเทา
ประกอบกันอีกดวย เพราะถาผูเรียนมีมือและเทาใหญอาจเป็นไปไดวาผูเรียนคนนั้นจะมีรูปรางสูงใหญ
ในอนาคต สําหรับในกรณีมีสรีระที่ไมชัดเจนตามขอกําหนดของโบราณ คือมีรูปรางสามารถเรียนได
ทั้งตัวพระและตัวนาง อาจใชวิธีสังเกตจากบุคลิก หรืออาจจะสังเกตจากการเลนกีฬาประเภทไหน ถา
ผูเรียนชอบเลนกีฬาที่โลดโผนก็ควรจะใหเรียนเป็นตัวพระ
3. เทคนิคการเลือกตัวผูเรียนจะตองใหผูเรียนเขาแถวตามลําดับไหล เพื่อดูเรื่องความสูง
จากนั้นใหดูรูปหนา ชวงตัว แขน ขา ผูเรียนที่มีความสูงไมเกิน 150-156 เซนติเมตร ควรจะเรียนเป็น
ตัวนาง ถาสูงมากกวานี้จะนุงผาโจงกระเบนไมสวย
4. ผูเรียนที่ตัวเตี้ยแตมีรูปหนาเป็นตัวพระใหดูบุคลิก ถามีบุคลิกดูแลวเขมแข็งควรใหเรียน
เป็นตัวพระ แตถามีบุคลิกนุมนวลควรใหเรียนเป็นตัวนาง
5. ตัวนางรูปหนากลม แขนกลม สะโพกผาย ตัวพระจะตองสูง รูปหนายาว แขนขายาว
6. ถาผูเรียนที่ไดคัดเลือกใหเป็นตัวนางเกิดตัวสูงขึ้นเทากับตัวพระอาจตองเป็นใหมาเรียนเป็น
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ตัวพระ แตจะตองดูวาผูเรียนมีบุคลิกอยางไร แตบุคลิกเป็นตัวนางก็ไมตองเปลี่ยน เมื่อเวลาแสดงก็
ตองใหรับบทบาทที่เป็นตัวนางใหญ
7. ถาเด็กที่เป็นตัวพระที่รูปรางเตี้ยถาไมยอมเปลี่ยนครูต องใหเหตุผลวาเวลารําคูพระ-นางจะ
ไมมีคู หรือหาคูลําบาก

รอบที่ 2
1. ตัวพระหนาผากตองสวยเพราะเวลาสวมยอดจะดูสวย หนาผากรับกับ ชฎา สวนตัวนาง
หนาตองกลม คางแหลม หนาผากตองกวางเพื่อใหรับกับมงกุฎหรือกระบังหนา
2. ตัวนางชวงตัวจะสั้น ตัวพระชวงตัวจะยาว เพราะเมื่อเวลาแตงตัวยืนเครื่องพระ-นางจะดู
สวยและสงางาม
3. ถาผูเรียนเขามาเรียนชั้นมัธยมตน การคัดเลือกตัวผูเรียนอาจมีความคลาดเคลื่อนเพราะ
ชวงอายุของผูเรียนยังโตไมเต็มที่ แตถาผูเรียนมาเขาเรียนชั้น มัธยมปลายความคลาดเคลื่อนจะมีนอย
ดังนั้นการคัดเลือกตัวผูเรียนควรดูที่พอแมของผูเรียนดวย
4. ในการเรียนเพลงชา-เพลงเร็ว ตองมีการเตรียมความพรอมในดานการแตงกายโดยครูจะ
สอนใหผูเรียนนุงผาโจงกระเบน
5. ถาผาแดงยาวเกินไป ครูตองหาวิธีการใหผูเรียนสามารถนุงโจงกระเบนไดเหมาะสมกับ
สรีระของผูเรียน
6. การนุงผาโจงกระเบนครูผูสอนแตละชั้นจะมีวิธีการนุงผาโจงแตกตางกัน เชน ครูสาธิตใหดู
แลวใหผูเรียนทําตามอาจใหฝึกนุงผาโจงกระเบนดวยตัวเอง หรืออาจใหจับคูกับเพื่อนแลวผลัดกันนุงก็ได
เชนเดียวกัน
7. ถานุงผาโจงกระเบนไมแนนอาจทําใหผาหลุดขณะฝึกรํา ทําใหผูเรียนเกิดความวิตกกังวล
ขาดความมั่นใจในการเรียน
8. การนุงผาแดง ถาผาแดงผืนใหญเกินไปใหเมมตรงชายผา กอนที่จะพับตามขั้นตอน
9. การนุงผาแดงอาจใชวิธีพับหางกระเบนหรือมวนก็ได
10. กอนที่ครูจะสอนใหผูเรียนนุงโจงกระเบนจะตองอธิบายถึงความสําคัญและเหตุผลในการที่
ตองนุงโจงกระเบนเสียกอน
11. การนุงโจงกระเบนในการเรียนดานนาฏศิลปไทยเป็นจารีตที่ทําสืบตอกันมา
12. เทคนิคการสอนการนุงโจงกระเบนของครูแตละคนอาจแตกตางกันแลวแต เทคนิคและ
วิธีการของครูผูสอน
13. การใหผูเรียนจับคูนุงโจงกระเบนเป็นการฝึกใหผูเรียนรูจักชวยเหลือกัน โดยครูผูสอนสาธิต
และบอกขั้นตอนในการนุง เมื่อใหผูเรียนปฏิบัติเอง ครูตองแนะนําวิธีการนุงใหถูกตอง
14. ในการนุงโจงกระเบนจะมีปัญหาผูเรียนตัวเล็กแตผาผืนใหญ ครูตองหาวิธีแกไข
15. การนุงโจงกระเบนไมควรยาวไปถึงขอเทา ควรอยูยาวประมาณสักประมาณครึ่งนอง
16. วิธีการแกปัญหาโจงกระเบนรั้งหัวเขา แกไขโดยใชวิธีนุงผาแบบโขน คือ จับผาดานหนา
บริเวณชายพกหรือหัวเข็มขัดยกขึ้นมาเล็กนอย
17. สําหรับในเรื่องการแตงกายในการฝึก ครูควรอธิบายใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการ
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นุงโจงกระเบน ประวัติการสืบ ทอดจากวังสวนกุหลาบ ซึ่ งกําหนดให การนุงผ าเป็นสีแดงสด ความ
สะดวกในการปฏิบัติทารําทั้งหลาย แลวก็เหมือนเป็นการดํารงการแตงกายที่มีมาแตโบราณ และเพื่อสืบ
ทอดอีก
18. การนุงผาใหซอนปลายเสื้อเขาไปในโจงกระเบน

ครั้งที่ 4
รอบที่ 1
1. ควรฝึกใหผูเรียนนุงโจงกระเบนดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนรูจักชวยเหลือตัวเองได
2. ขั้นตอนการนุงโจงกระเบนวิธีที่ 1 เริ่มตนดวยการผูกผาที่เอวบริเวณชายพก บริเวณชายพก
สอนลั กษณะการจั บผ าที่ถูกตองคือ ใชมือขยุมจับผาขึ้นมาหนึ่งฝุ ามือแล วก็พันผาผู กขมวดสองรอบ
เพื่อใหแนน 2. ใชการมวนหางโจงกระเบนใหตนเอง เวลามวนตองสงมือใหสุดแลวตลบผาในดานที่ตน
ถนัด จากนั้นแลวมวนลงกึ่งหนึ่งของผา แลวพับทบใหสุดปลายผากอนจะสอดลงระหวางขาแลวดึงหาง
โจงขึ้นไปดานหลังใหกระชับเหมาะกับสรีระของตนเอง การกระชับทําโดย ใหผูเรียนแบะขาแลวดึงหาง
โจงขึ้น ขยับหางโจงเพื่อใหรางกายสามารถยืดหยุนได ตองไมตึงเกินไปแลวก็ไมหยอนเกินไป หลังจาก
นั้นก็คือการเก็บหางโจงกระเบน การเก็บหางโจงกระเบนตองขึ้นอยูที่ความยาวของผา การเก็บหางโจง
กระเบนจะพันหางโจงกระเบนลงที่เข็มขัดหนึ่งครั้ง แลวก็เอาหางที่เหลือตวัดมาดานหนา เหน็บกับเข็ม
ขัด แตถาผ ายาวให ผู เรี ยนนํ าหางโจงกระเบนพันรอบเข็มขัดสั ก 2 รอบ แล ว จึงนํามาพันรอบเอว
เหน็บปลายกับเข็มขัดอีกครั้งหนึ่ง การนําปลายโจงกระเบนมาพันรอบเอวจะมีปัญหาผาแดงจะค้ําเอว
ทําใหนั่งไมถนัด
3. การนุงผาที่ไมทําใหผาติดขา ก็คือ ในการมวนหางโจงกระเบนจะไมมวนไปสุดปลายผาคือ
จะเหลือชวงลางไวพอประมาณ ตวัดไปดานหลัง กอนจะคาดเข็มขัดจะใชวิธีการยกผาบริเวณที่ผูกปม
ขึ้นกอนรัดเข็มขัด
4. การใหผูเรียนนุงโจงกระเบนดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนรูสรีระของตนเองและสามารถปรับ
การนุงใหเหมาะกับตนเองได
5. การมวนหางโจงกระเบนเป็นแทงกลม เวลานั่งจะทําใหเจ็บกน
6. การนุงผาโจงของตัวพระตองมีความยืดหยุนสูง เพราะตัวพระเวลารําจะตองกันเขา
7. เมื่อผาเลื่อนไปอยูในตําแหนงที่ไมสมดุลกับรางกาย นักเรียนตองแกออกแลวนุงใหม
8. ความยาวของโจงกระเบนเมื่อนุงแลวตองคลุมเขา และตองไมเกินหนาแขง
9. กรณีผเู รียนตัวเล็กใหใชวิธีตัดผาใหผืนเล็กเหมาะกับสรีระ

รอบที่ 2
1. การกราบตองจัดทาทางใหเหมาะสมรูปรางของแตละคน
2. การนั่ง การกราบเป็นพื้นฐานของการเลนละคร
3. การนั่งเป็นการฝึกการทรงตัวอยางหนึ่ง สิ่งที่สําคัญที่สุดของการนั่งก็คือ การดันหลัง ดัน
เอวดั น ไหล ให ตั้ง ตรง (ตั้งฉากกั บ พื้น ) จะทํา ให ไ หล ตั้ง ฉากกับพื้ น จะต องดัน เอวขึ้น โดยการเกร็ ง
กลามเนื้อตรงชวงกน และตองทรงตัวไมใหโนมไปขางหนา การกราบจะตองดูที่ความเหมาะสมของ
รางกายแตละคน ครูตองคอยจัดทา ทางใหผูเรียนโดยดูใหเหมาะสมกับสัดสวนของผู เรียน และตอง
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แนะนําเรื่องการถายน้ําหนักตัว การนั่ง ตองไมทิ้งน้ําหนักตัวไปขางหนามากจนเกินไป จะทําใหตัวโนม
ไปขางหนา แตถาทิ้งน้ําหนักไปขางหลังมากจนเกินไป ตัวก็จะเอนไปดานหลัง ทําใหดูไมสงางาม ตอง
ใหน้ําหนักตัวอยูกึ่งกลาง ครูตองใชประสบการณ์ในจัดทาทางใหผูเรียนเกิดความสวยงาม เหมาะสมกับ
สรีระของผูเรียน
4. ทายืนของตัวนางใชวิธีการเหลื่อมเทาหรือประสมเทา คือสนเทาหนาจะตองอยูกึ่งกลาง
ของเทาหลัง มือขางหนึ่งจีบวางที่หัวเข็มขัด ขางหนึ่งทาบไวที่หนา ขา จะใชมือขางไหนเป็นมือจีบก็ได
แตมือขางที่จีบจะตองเป็นขางเดียวกับเทาที่อยูหลังเสมอ คือมือกับเทาจะตองสัมพันธ์กัน มือที่ทางไวที่
หนาขาจะตองเป็นมือขางเดียวกันกับเทาที่อยูขางหนาเสมอ การยืนก็ยังตองใชความสมดุลของรางกาย
ตองตึงเอว ตึงไหลและตองใชวิธีการเอียงเขา ชวย การกดเอวเรียกอีกอยางวากดเกลียวขาง การเอียง
จะเอี ย งขา งแขนตึง น้ํ า หนั กตั ว ส ว นใหญจ ะไมล งไปที่ เท าหนา แต จะลงไปที่เ ทา หลั งเป็ น ส ว นใหญ
การเอียงจะเป็นการถวงน้ําหนักระหวางเทากับไหล
5. การนั่งการกราบนี้ถือเป็นมารยาทหรือระเบียบวินัย เป็นคุณลักษณะที่จะตองพึงปฏิบัติใน
หองเรียน
6. การนั่ง เป็นการฝึกเพื่อแยกบุคลิกภาพของผูเรียนเพราะการนั่งของตัวพระและตัวนางจะมี
ลักษณะการนั่งที่แตกตางกัน
7. การนั่งของตัวนางจะตองพับเพียบไปทางดานขวา โดยใชขาขวาทับลงบนขาซาย การนั่ง
ตัวนางจะตองนั่งทางดานขวาของตัวพระเสมอ
8. การนั่งของตัวนาง เทาจะตองเรียง คือตองใหเทาที่ปัดมาดานขางนั้นเรียงกันสองขางแลว
ดันปลายเทามาขางหนา มือวางที่หนาขาขวา
9. ในการนั่งใหสวยและสงางาม อกจะตองตั้ง หลังตึง หนาตองเชิด อกตั้งก็คือการดันอก
ขึ้นมา การดันอกจะทําหลังตึงโดยอัตโนมัติ ทั้งอกและหลังจะมีความสัมพันธ์กัน เพราะดันอกจะตอง
ดันหลังดวย ถาหลังตึงหนาอกก็จะไดระดับไปดวย ถาหลังไมตึงอกก็จะไมไดระดับไปดวย สวนหนา
เชิดก็คือการเปิดปลายคาง
10. การนั่งของตัวพระจะตองกันเขาออก วางมือยาวขางหนึ่ง สั้นขางหนึ่ง ตางจากตัวนางซึ่ง
จะวางทีห่ นาขาขวาอยางเดียว
11. การกราบตองทอดแขนและลําตัว สวนใหญจะทอดแขนซายแลวก็แขนขวาตาม แตจะใช
การปัดเขาไปดานขาง เพื่อเป็นการรักษาระเบียบแถวของนักเรียน
12.
ขั้นตอนของการกราบเพื่อเลิกแถว การกราบจะตองทอดแขนและตองกมศีรษะให
หนาผากจรดกับนิ้วหัวแมมือ เมื่อกราบเสร็จแลวจะตองคืนตัวขึ้นมานั่งในทานั่งทาเดิมคือทาพระ-นาง
จากนั้นตองลุกยืน จังหวะที่หนึ่งของการยืนคือ การนั่งบนสนเทา นั่งทับสน เทา มือวางอยูบนหนาขา
จังหวะทีส่ องใหนักเรียนตั้งเขาขวาขึ้นพรอมเอามือทั้งสองขางมาประสานกันที่ หนาขา จังหวะที่สามลุก
ขึ้นยืนพรอมกับเทาชิด ยกมือขึ้นพนมระหวางอกแลวก็กมลงไหว จังหวะที่สี่ เอามือลงแนบลําตัวแลว
คอยเดินออกไป
13. การนั่งของตัวพระจะตางจากตัวนาง ตัวพระจะตองนั่งกันเขา แขนเหยียดตึงขางหนึ่ง
อีกขางหนึ่งงอเล็กนอย ลําตัวตั้งตรง
14. ถาการกราบเพื่อเลิกชั้น ผูเรียนที่เป็นตัวพระกอนกราบจะตองหลบเขา จะไมกราบค อม
หัวเขา ตองหลบเขามาใหพนแขน เวลากราบตองใหหนาผากจรดกับนิ้วหัวแมมือ และนิ้วหัวแมมือตอง
ไมตั้ง
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15. การยืนของตัวพระน้ําหนักอยูที่เทาขวา ปลายเทาตองเฉียงออกไปดานขาง 45 องศา
เอีย งขวา มือเทาสะเอว (เอียงขางมือที่เทาสะเอว) มือซายวางทาบไวตรงหนาขา ใชจมูกเทาซาย
แตะพื้น ใหน้ําหนักตัวอยูทเี่ ทาขวา ตัวพระจะกันปลายเทาออกไปใหปลายเทามันเฉียง 45 องศา

ครั้งที่ 5
รอบที่ 1
1. กอนที่จะเริ่มสอน ครูจะตองดูสรีระของผูเรียนเพื่อคัดแยกผูเรียนวาคนไหนจะเหมาะกับ
การเรียนเป็นตัวพระหรือตัวนาง และกอนที่จะเริ่มสอน ครูจะตองใหผูเรียนดัดตนเสียกอน การคัดตน
นั้นจะเปรียบเหมือนการอบอุนรางกายกอนการเลนกีฬา นอกจากนั้นยังชวยใหผูเรียนเกิดความอดทน
ในการฝึกฝนอีกดวย
2. ในการเรียนนาฏศิลปไทย กอนเริ่มเรียนจะตองดัดตนเสียกอน เรียกทาในการดัดตนนี้วา
ทาฤๅษีดัดตน หรืออาจใชทาโยคะมาประยุกต์ใชก็สามารถทําไดเชน กัน ทาดัดตนจะประกอบดวยทา
ดัดมือ ดัดแขน ดัดขา ดัดหลัง การดัดตนนอกจากจะเป็นการอบอุนรา งกายใหกลามเนื้อไดยืดหยุน
แลว ยังชวยเสริมใหผูเรียนมีทวงทาในการรําที่งดงามและดูสงางาม เชน ไมรํากมหนา หลังไมงอ และ
รําเปิดปลายคาง
3. ในการรํานั้น ผูรําจะตองไมกมหนา ควรเปิดปลายคางเพื่อโชว์ความสวยงามของใบหนา
สายตาตองมองตรง ไมมองต่ํา เมื่อเริ่มเรียนเพลงชา-เพลงเร็วตองใหผูเรียนดัดตัว ดัดแขน ดัดขา ดัด
มือ โดยอาจใชทาโยคะมาผสมผสานกับทานาฏศิลป ทาดัดตัวไมมีทาที่ แนนอนตายตัวแลวแตครูจะนํา
ทาใดมาใช
4. ในการฝึกนาฏศัพท์ตองดูสรีระของผูเรียน การฝึกนาฏศัพท์เพื่อเป็นพื้นฐานให ผูเรียน
สามารถรําทาตาง ๆ ได เชน รูจักการจีบ การตั้งวง ผูเรียนแตละคนมีสรีระแตกตางกัน ครูตองคอยดู
ใหผูเรียน จับทาใหเหมาะสมกับสรีระของผูเรียน ใหดูสวยและสงางาม
5. การฝึกนาฏศัพท์ ทาตองสมสวนกับสรีระของนักเรียนแตละคน ในการดัดตนครูควรให
นักเรียนนับ เชน 1-10 หรือ 1-50 หรือ 1-100 เพื่อเป็นการฝึกจังหวะ ตองฝึกจังหวะหนาทับที่ใชรอง
ในการรําเพลงชา
6. ในการฝึกรําเพลงชาเพลงเร็ว ครูตองฝึกให ผูเรียนรองทํานองเพลงไปดวย สวนการเตรียม
ความพรอมใหผูเรียนอาจนํามาจากทาโยคะนํามาปรับใหเหมาะสม ทารําของแตละคนจะตองจัดให
สวยงาม การเอีย ง การยื ดแขน การงอแขน ก็ตองดูใ ห เหมาะกับสรีระ การดั ดนิ้ว ดั ดมือ ใน
สมัยกอนจะใชน้ําขาว หรือน้ําอุน เพื่อชวยใหเสนเอ็นและกลามเนื้อยืดหยุน

รอบที่ 2
1. ในการฝึกรํา กอนที่จะเริ่มเรียน ผูเรียนจะตองดัดตนใหมาก เพราะใหกลามเนื้อ ยืดหยุน
เมื่อเรียนทาที่มีความยากกลามเนื้อจะสามารถทําได
2. การตั้งวง ตั้งฉาก ตั้งเหลี่ยม ไมมีมาตรฐานในการวัดแตจะตองดูใหเหมาะสมกับสรีระของ
ผูเรียนแตละคน
3. ครูตองใชประสบการณ์ของตนดูทารําของผูเรียนวาสวยหรือไมสวย
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4. การดัดตนสามารถนําทาโยคะมาผสมผสานในการฝึก การฝึกนาฏศัพท์ตองใหเหมาะสมกับ
สรีระของผูเรียน นาฏยศัพท์เป็นคําเฉพาะที่ใชกับการเรียนนาฏศิลป การเรียนนาฏยศัพท์จะชวยใหครู
ไมตองอธิบายมากในขั้นตอนตอเพลง
5. นาฏศัพท์จะถูกแบงเป็นนาฏยศัพท์ของตัวพระ และตัวนาง

ครั้งที่ 6
รอบที่ 1
1. การสอนควรใชหลัก 10 นอ คือ 1) แนะนํา คือชี้แจงใหคําแนะนํา ผูเรียนในการจดจํา
ทารํา 2) เนื่องนิจ คือ ใหผูเรียนฝึกฝนตนเองทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 3) เหนียวแนน คือ
การปฏิบัติจิตใหเกิดสมาธิ 4) แนวแน คือมีความมุงมั่น 5) นําหนา คือ เป็นผูนํา 6) นอบนอม คือ
ความเคารพ ความศรัทธา ความกตัญญูกตเวทีตอครูผู สอน 6) แนนอน คือ ตองปฏิบัติทารําให
ถูกตอง 7) หนวงหนัก คือ ทําใหชาและแรง 8) นิ่ง ๆ คือ ไมกระดุกกระดิก ไมเคลื่อนไหว 9) นุมนวล
คือ ตองปฏิบัติทารําอยางนุมนวล ละมุนละไม 10) แนบเนียน คือ ใหผูเรียนปฏิบัติอยางไมเขินอาย
2. ในการตอทารํา ครูควรหัดใหผูเรียนเคาะจังหวะกอน ทั้งจังหวะชาและเร็วโดยฝึกใหเคาะ
ทีละจังหวะ และควรหัดใหผูเรียนรองทํานองเพลงพรอมการเคาะจังหวะไปดวย
3. การเอียงตัวตองกดไหล เอียงหัวกดใบหูเล็กนอย ไมกมหนา เงยหนาขึ้นสายตามองไป
ขางหนา
4. กอนที่จะตอทารําตองสอนการนั่งและฝึกการทรงตัว การรําจะตองดันเอว ดันไหล วิธีการ
ฝึกคือครูใหผูเรียนจินตนาการวาเวลาที่เขารําจะมีของวางอยูบนกนตลอด เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาผอน
กนลงของนั้นมันจะหลนลงมา
5. เวลาตอทารําเราตองดูวาผูเรียนสามรถจําไดหรือยัง ถายังจําทารําไมไดก็ไมสามารถตอทา
ใหมได
6. เวลาตอทารําตองตอทีละทา ครูตองอธิบายการเคลื่อนไหวของหัว มือ คอ ไหล เวลา
อธิบายจะอธิบายตั้งแตเทาขึ้นไปถึงหัว ดูผูเรียนวาสามารถรําไดหรือยัง เมื่อผู เรียนรําไดแลวก็จะใหรํา
ทวนทาตั้งแตแรก สวนผูเรียนที่ยังไมสามารถรําได ครูก็ตองคอยแกไขทีละทา การตอทารําจะตองดู
ความพรอมของผูเรียน ไมสามารถบอกไดวาจะตอทาไดมากนอยแคไหน
7. การสอนจะเนนใหเรื่องของจังหวะ คือเนนที่จังหวะหนาทับกอน
8. ในเรื่องของหลักและเทคนิคการสอน คือ เพลงชา-เพลงเร็วเป็นเพลงหนาพาทย์เราก็ตอง
สอนใหผูเรียนรูจักในเรื่องของจังหวะหนาทับเสียกอน โดยฝึกรองจังหวะหนาทับเพลงชา จะ โจง จะ ทิง
โจง ทิง พรอมกับตบจังหวะไปดวย เพลงชาของพระและนางก็มีจั งหวะแบบเดียวกัน พอหลังจากที่
ผูเรียนรูจักฝึกรองทํานองและตบจังหวะไดแลว ก็จะเริ่มตอทารําโดยเริ่มมาจาก ขา มือ และ ศีรษะ เรา
จะสอนใหผูเรียนไดเรียนรูทีละทา ประกอบกับการรองจังหวะ เพื่อใหเด็กรูวาทานี้เราตองรํากี่จังหวะ กี่
ครั้งในหนึ่งทา
9. การตอทารําก็จะตอทีละทา ถาทาที่หนึ่งยังไมผานก็จะไมตอทาที่สอง ครูตองอธิบายให
ผูเรียนรูอยางชัดเจน และอยางกระจางแจง เพื่อที่จะใหผูเรียนไดปฏิบัติอยางถูกตอง
10. ครูตองคอยจัดสัดสวนและมาตรฐานของทา
11. การตอทารําเราก็มีระยะกําหนดวาจะตอ 1 เดือน และเมื่อตอทารําจบแลวตองฝึกให
ผูเรียนรองทํานองเพลง
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12. เวลาครูจะตอทารําใหผูเรียน ครูจะอยูหนาหองหันไปทางเดียวกับผูเรียน แตเมื่อผูเรียนรํา
ไดแลว พอเริ่มทบทวนครูจึงหันหนาไปหาผูเรียน
13. เวลาตอเพลงก็จะตอรวมกันทั้งหมด แลวคอยมาแยกวาใครรําไดหรือไมได แลวคอยมา
จัดการฝึกทบทวนใหใหม
14. เวลารําจะใหรําเรียงแถวหนากระดาน เมื่อผู เรียนแถวหนารําไดถูกตองแลว ก็จะเปลี่ยน
ใหผูเรียนแถวอื่นขึ้นมารําบาง ทําอยางนี้จนครบทุกแถว วิธีการนี้จะชวยให ผูเรียนไมตองดูเพื่อนตลอด
สรางความมั่นใจใหผูเรียนมากยิ่งขึ้น
15. เวลาสอนเพลงชา-เพลงเร็ว ใหแยกผูเรียนตัวพระ ตัวนาง เมื่อตอทารําจบแลวจึงนํามา
รํารวมกัน แตไมไดรําคูกันเพราะพระกับนาง จะรําทาใครทามัน
16. ขณะสอน ครูจะตองรําเต็มที่เพราะผูเรียนกําลังจดจําทาทางที่ ครูรํา และทาเรารําไม
เต็มที่ผเู รียนก็จะทําตาม
17. ครูตองแสดงความสนใจผูเรียนทุกคน ตองใชสายตาคอยมองเด็กจะไดรูสึกวาครูกําลังมอง
และสนใจผูเรียนตลอดเวลา หรือตองคอยเดินไปพูดคุยกับผูเรียนกลุมที่รําไมไดดวยความหวงใย
18. ในการรําใหรําไปตามจังหวะ ทารําจะเปลี่ยนจังหวะอยูในตัวของมันอยูแลว
19. เวลาที่ครูจะใหผูเรียนทวนทารํา ครูตองเดินไปดูผูเรียนทุกคนแลวจับทารําใหสวยงาม
และคอยใหกําลังใจ ดูแลและสัมผัสรางกายผูเรียนจะทําใหผูเรียนมีกําลังใจที่จะเรียนมากขึ้น
20. ถาผูเรียนยังไมสามารถรําได ครูควรทบทวนใหผูเรียนทันที
21. ถาเกิดเราตอทาไปแลวผูเรียนรําไมไดเราก็จะไมตอทาตอไป
22. ผูเรียนที่เรียนชา ครูตองคอยสรางความมั่นใจให เพื่อใหผู เรียนกลาแสดงออก กลารํา
และหากิจกรรมเสริมใหผู เรียนกลาแสดงออก และการสอนควรเสริมในเรื่องลีลาของทารําเขาไปดวย
เชน การใชหนา

ครั้งที่ 7
รอบที่ 1
1. เพลงชา เพลงเร็วเป็นทํานองเพลงที่ผูเรียนจะไมคุนหู ครูก็อาจจะนําเพลงลูกกรุง หรือ
ลูกทุงที่มีทํานองเพลงสรอยสน เป็นเพลงสมัยใหม มาใหผู เรียนฝึกรองจะชวยใหผูเรียนจําทํานองเพลง
สรอยสนไดเร็วและงายขึ้น หรือเอาทํานองเพลงสรอยสนมาแตงเนื้อใหมฝึกใหผูเรียนตีบท
2. เวลาตอทารําครูตองใหผู เรียนทองเป็นจังหวะหนาทับไปจนกวาจะตอทารําจบเพลง และ
สามารถรําจนคลองจึงจะเปลี่ยนเป็นทองทํานองเพลง และรําเขากับเทปเพลง
3. การแกไขขอบกพรอง เมื่อพบวาผูเรียนคนไหนมีขอบกพรองตองแกไขทันที จะขามไป
ไมไดเพราะจะทําใหผูเรียนติดทาที่รําผิด ไมวาจะเป็นการตั้งวง การกาวเทา การยกขา การแกไขทา
รําตองแกไขใหไดตามมาตรฐานสัดสวนของทารํา
4. การแกไขทารําที่บกพรองของผูเรียนนั้น ครูผูสอนจะตองเขาไปชวยจับทารําใหถูกตองและ
ใชวิธีการบันทึกขอเสียตาง ๆ ของผูเรียนแตละคน แลวครูก็คอยแกไขตามที่จดบันทึกไว ผูเรียนแตละ
คนจะไมเหมือนกัน ครูก็ตองสังเกตและใชวิธีการสอนใหเหมาะกับเด็กแตละคน
5. เวลาผูเรียนกําลังรํา ครูผูสอนตองคอยดูทารําของผูเรียนแตละคนวามีขอบกพรองในทา
ไหน ครูจะตองเขาไปจับทานั้นใหถูกตองทันที ไมควรปลอยทิ้งไวเพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความเคย
ชินและจําทาที่ผิดๆ ไป ผูเรียนแตละคนจะรูขอบกพรองของตัวเอง เมื่อผูเรียนรําทาไมถูกตองครูตอง
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คอยเตือนคอยเรียกชื่อ จะทําใหผูเรียนระวังในทารํานั้น หรือใชวิธีการจองมองไปที่ผูเรียน ก็ จะเป็น
วิธีการเตือนผูเรียนไดเชนเดียวกัน หรือเรียกผูเรียนที่มีทารําบกพรองมาแกไขในชวงที่ใหผูเรียนคนอื่น
พักเป็นรายบุคคล โดยใหมาปฏิบัติทานั้นคางไว แลวนับ 1-50 หรือ 1-100
6. การแกไขขอบกพรองของทารําจะตองแกไขใหไดตามมาตรฐานของทารํา แตทั้ งนี้จะตองดู
ใหเหมาะสมกับสรีระของผูเรียนแตละคนอีกดวย
7. การแกไขขอบกพรองโดยวิธีการทางจิตวิทยาในการกระตุนผูเรียนใหมีความตั้งใจเรียน
มากขึ้น เชน มีหองสําหรับสอบโดยเฉพาะ สรางบรรยากาศการสอบใหดูเขมขน และเมื่อผูเรียนสอบ
เสร็จครูก็จะบอกขอบกพรองที่ตองแกไขของผูเรียนแตละคน สําหรับในเรื่องลีลาทารําก็ใหสังเกตดูจาก
ครูแต ละคน
8. การทําความคุนเคยกับผูเรียนเป็นสิ่งสําคัญ อาจมีการตั้งชื่อใหผูเรียนตามขอบกพรองนั้นๆ
เพื่อเป็นการกระตุนใหนักเรียนระวังขอบกพรองของตนเองมากขึ้น
9. การทําความเขาใจกับผูเรียนเกี่ยวกับการใหความสําคัญในการประพฤติตัวใหมีระเบียบวินัย
ในการฝึกซอมเพื่อการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น และตองตระหนักถึงความสําคัญของเพลงชาเพลงเร็ว
10. การใชคําที่เขาใจงายในการสื่อสารกับนักเรียนเป็นเทคนิคอยางหนึ่ง เพื่อนักเรียนมีค วาม
เขาใจงายขึ้นในการแกไขทารํา และผูสอนควรมีการสาธิตเป็นตัวอยางใหผูเรียนดูเพื่อความชัดเจนใน
ทารํา
11. การแกไขขอบกพรองของผูเรียนสามารถใชไดหลายวิธี เชน ถาผูเรียนไมสามารถปฏิบัติ
ทาไหนไดครูควรเขาไปจับทาให แลวก็ใหปฏิบัติทานั้นคางไว นาน ๆ จนผูเรียนรูสึกเมื่อย ใชยางวงรั ด
นิ้วมือนิ้วเทาแกการนิ้วกาง หรือครูใชมือตีลงไปที่แขนหรือขาในสวนที่เป็นขอบกพรองของผูเรียนเพี่อ
เป็นการเตือนใหแกไขทานั้น ๆ ใหถูกตอง
12. การแกไขขอบกพรองของทารําบางครั้งอาจตองใชวิธีการทําโทษ โดยทํา โทษผูเรียนทั้ง
หองเพื่อกดดัน เพื่อเป็นการกระตุนผูเรียนใหเกิดการพัฒนาที่เร็วขึ้น
13. การวัดผลประเมินผลควรทําทุกวัน โดยประเมินจากปฏิภาณไหวพริบในขณะเรียน ความ
ถูกตองของทารํา กระบวนทารํา (การเชื่อมทา) การแกไขปัญหา การรองเพลง การเคาะจังหวะ
14. สําหรับน้ําหนักคะแนนจะใชวิธีสอบเก็บคะแนน 80 คะแนน สอบปลายภาค 20
คะแนน ไมควรวัดผลเฉพาะปลายภาคอยางเดียว เพราะเวลาสอบผูเรียนมักจะตื่นเตนจนรําผิด ทําให
ไมเห็นผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผูเรียนอยางแทจริง หรือบางครั้งผูเรียนไมจําทารํา อาจใชวิธีการสอบ
เพื่อกระตุนใหผูเรียนฝึกซอมทารํา
สําหรับเกณฑ์การประเมินในการวัดผลของครูแตละคนไมเหมือนกัน เชน 100 คะแนนจะ
แบงเป็นความถูกตอง 20 คะแนน จังหวะ 20 คะแนน สัดสวนทารํา เอา 20 คะแนน ลีลาการเคลื่อน
ทา ปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน ความสวยงามของทารํา 20 คะแนน
วิธีการวัดผลของครูแตละคนจะแตกตางกัน เชน ใชวิธีการสอบ 4 ทิศ ใหผูเรียนจับฉลากวาจะ
ไดสอบทิศไหน หรืออาจสอบคนเดียว และการสอบอาจสอบแยกตัวพระตัวนางหรือสอบคู การสอบ
ทิศครูอาจใชเด็กออน เด็กเกงสอบดวยกัน เด็กเกง 1 คน เด็กออน 3 คน หรืออาจแบงสอบเป็ นทา
หรือเป็นทอน เมื่อสอบเสร็จครูตองบอกขอผิดพลาดใหผูเรียนไดรับทราบเพื่อนําไปแกไข
นอกจากสอบทารํ าแล ว ควรวัดและประเมินในเรื่องคุณลั กษณะของผู เรียน เชน ความ
รับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย การตรงเวลา และประเมินจากชิ้นงาน เชน สมุดจดทารําที่ผูเรี ยน
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ตองจดบันทึกดวยตัวเองไมลอกจากเพื่อน จดเองตามความเขาใจสามารถรําไดตามที่จดบันทึก และถูก
ตามนาฏยศัพท์ ซึ่งทั้งนี้ครูตองแนะนําวิธีการบันทึกทารําใหแกผูเรียน

44

สรุปองค์ความรู้
เรื่อง เทคนิคการสอนราเพลงช้า-เพลงเร็ว
จากการที่คณะอนุกรรมการการจัดการความรูดานการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการสอนรํา
เพลงชา-เพลงเร็ว ไดจัดกิจกรรมการสรางและแสวงหาความรูโดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูครูผูสอน
ภาควิชานาฏศิลปของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยตามประเด็นความรูที่ได จาก Tacit Knowtedge
สามารถนํามาประมวลและกลั่นกรองความรูและสรุปองค์ความรูไดดังนี้

1. ความสาคัญของการเรียนเพลงช้า เพลงเร็ว
ในการเรียนทางนาฏศิลปไทย สิ่งแรกที่ตองเรียนคือ รําเพลงชา -เพลงเร็ว ซึ่งถือเป็นจารีต
แบบแผน และเป็นรากฐานของการเรียนดานนาฏศิลป ไทย เหตุผลที่ตองเรียนเพลงชา -เพลงเร็ว เป็น
อันดับแรกมีหลายประการดังนี้
1. รําเพลงชา-เพลงเร็วจะเป็นพื้นฐานในการเรียนเพลงอื่น ๆ และกอนจะตอทารําครูควรให
ผูเรียนไดรูถึงประวัติความเป็นมาของการรําเพลงชา -เพลงเร็วเพื่อใหผูเรียนเขาใจความสําคัญ บทบาท
และประโยชน์ของการรําเพลงชา-เพลงเร็ว
2. รําเพลงชา-เพลงเร็ว เป็นเพลงที่จะชวยใหผูเรียนสามารถจัดระเบียบการเคลื่อนไหวได
ตั้งแตหัวจรดเทา ทําใหผูเรียนสามารถเคลื่อนไหวทุกสวนของรางการไดสัมพันธ์กัน จัดระเบียบรางกาย
วาทารําแตละทาจะตองปฏิบัติอยางไรตั้ งแตทานั่ง ทายืน การตั้งวง การกาวขาง การกาวหนา เป็น
ตน นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนสามารถจัดสัดสวนทารํา เรียนรูหลัก การถายน้ําหนัก การปฏิบัติทารํา
ตามนาฏยศัพท์
3. การรําเพลงชา-เพลงเร็ว จะฝึกการทรงตัว และวางสวนตาง ๆ ของรางกายใหเป็นไปตาม
มาตรฐานของนาฎยศัพท์ และดูสงางาม
4. รําเพลงชา-เพลงเร็ว เป็นเพลงที่มีความยาวมาก ใชเวลาในการเรียนเป็นเวลานาน ดังนั้น
การเรียนรําเพลงชา-เพลงเร็วจะชวยใหผูเรียนไดฝึกความอดทน ฝึกสมาธิ และชวยใหรางกาของผูเรียน
มีความแข็งแรง
5. การรําเพลงชา-เพลงเร็วจะชวยใหผูเรียนไดฝึกทักษะทางดานดนตรีอีกดวย เชน จังหวะ
หนาทับ และทํานองเพลง

2. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเริ่มเรียน
2.1 การสรางความสัมพันธ์ระหวางครูกับผูเรียน
การสรางความสัมพันธ์ระหวางครูกับผูเรียนเป็นสิ่งสํ าคัญ ควรเป็นกิจกรรมแรกที่
นักเรียนไดเริ่มเรียน เพราะจะชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย ไมกลัวครูผูสอนมากจนเกินไป การสราง
ความสัมพันธ์ระหวางครูกับผูเรียนควรเป็นไปดวยบรรยากาศที่อบอุน ซึ่งครูผูสอนแตละคนจะใชวิธีการ
ที่ตางกัน เชน การใหผูเรียนแนะนําตัวหนาชั้นเรียน แสดงความรูสึกที่มีตอวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
เหตุผลที่เขามาเรียนและเลือกเรียนสาขานาฏศิลปไทย ใหผูเรียนแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง
เป็นตน นอกจากนั้นอาจใชกิจกรรมละลายพฤติกรรมผูเรียนหรือการเลนเกม
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ในการสรางความสัมพันธ์ระหวางครูกับผูเรียนนั้น นอกจากใหนักเรียนแนะนําตัวแลว
ครูผูสอนก็ควรแนะนําตัวเองเชนเดียวกันเพื่อใหผูเรียนเกิดความศรัทธาในตัวครูผูสอน และสิ่งที่ผูเรียน
จะรูสึกถึงความสนใจที่ครูมีตอผูเรียนคือ ครูตองจําผูเรียนใหได สําหรับวิธีที่ครูจะจําผูเรียนใหไดนั้น
ครูอาจใชวิธีการจําลักษณะเดนของผูเรียนแตละคน
นอกจากกิจกรรมสรางความสัมพันธ์แลวอีกสิ่งที่ควรปลูกฝังให กับผูเรียนคือ เรื่อง
ความเชื่อ การเคารพตอครู อาจารย์ มารยาทในการอยู รวมกับผูอื่นในวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย การ
ใหความเคารพตอรุนพี่ และการใหความเมตตาตอรุนนอง
2.2 การคัดเลือกผูเรียน
การเรียนในสาขานาฏศิลปไทยจะตองมีการคัดเลือกตัวผูเรียนวาคนไหนตองเรียนเป็น
ตัวพระ และคนไหนจะตองเรี ยนเป็นตัว นาง โดยใหผู เรียนทั้งหมดยืนเขาแถวหนากระดาน เรียง
ตามลําดับไหล จากนั้นครูผูสอนจะพิจารณาจากสรีระของผูเรียนโดยยึดแนวทางตามที่โบราณกําหนดไว
ดังนี้
ผูที่เรียนเป็นตัวพระ จะตองมีความสูง 156 เซนติเมตรขึ้นไป ใบหนารูปไข หรือรูป
หนายาว หนาผากตองสวยเวลาสวมยอดหนาผากจะตองรับกับยอด คอระหง แขนขาและชวงตัว
จะตองยาวเมื่อแตงกายยืนเครื่องจะดูสงางาม
ผูที่เรียนเป็นตัวนาง จะตองมีความสูง 150-156 เซนติเมตร ถาสูงมากจะทําใหนุงโจง
กระเบนไมสวย ใบหนากลมหรือรูปหัวใจ หนาผากตองกวางเพื่อใหรับกับชฎา คางแหลม แขนกลม
ชวงคอและชวงตัวสั้น สะโพกผาย
ในกรณีที่ผูเรียนที่มีลักษณะไมชัดเจนตามที่โบราณกําหนด จะตองพิจารณาจากปัจจัย
อื่น ๆ เชน พิจารณาจากรูปรางพอแมของผูเรียน ถาพอแมรูปรางสูงก็ใหเรียนเป็นตัวพระ ลักษณะของ
มือและเทา ถามือเทาใหญก็มีแนวโนมเป็นไปไดวาในอนาคตผูเรียนอาจจะมีสรีระที่สูงใหญ นอกจากนั้น
ตองพิจารณาจากบุคลิกของผูเรียน อาจจะสอบถามวาชอบเลนกีฬาประเภทไหน ถาผูเรียนชอบเลน
กีฬาที่โลดโผนก็ควรจะใหเรียนเป็นตัวพระ หรือผูเรียนที่ตัวเตี้ยแตมีรูปหนาเป็นตัวพระใหดูบุคลิก ถามี
บุคลิกดูแลวเขมแข็งควรใหเรียนเป็นตัวพระ แตถามีบุคลิกนุมนวลควรใหเรียนเป็นตัวนาง
สําหรับผูเรียนที่มีสรีระไมชัดเจนครูผูสอนควรแนะนําใหผูเรียนเปลี่ยนจากตัวพระเป็น
ตัวนาง หรือเปลี่ยนจากตัวนางเป็นตัวพระ โดยใหเหตุผลเชน ถาเป็นตัวนางแตตัวสูงจะหาตัวพระที่มา
รําคูไดยาก หรือเป็นตัวพระแตตัวเตี้ยก็หาคูไดยากเชนเดียวกัน แตถาผูเรียนไมประสงค์ที่จะเปลี่ยน
เมื่อถึงเวลาแสดงครูผูสอนตองหาบทบาทหรือใหเป็นตัวแสดงที่เหมาะสม เชน ตัวพระที่มีรูปรางเล็กก็
ใหแสดงเป็นสินสมุทร กวางทอง หรือพลายชุมพล เป็นตน ถาผูเรียนที่เป็นตัวนางแตรูปรางใหญก็
จะตองใหรับบทบาทที่เป็นตัวนางใหญ
2.3 วิธีการแตงกายในการฝึกปฏิบัติ
การแตงกายในการฝึกปฏิบัตินาฏศิลปไทย เป็นการแตงกายที่สืบทอดมาจากวังสวน
กุหลาบ ผูเรียนจะตองนุงโจงกระเบนสีแดงเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติทารํา และสืบทอดการแตง
กายที่มีมาแตโบราณ ซึ่งมีหลากหลายวิธี เทคนิคในการนุงดังนี้
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กอนที่ครูจะสอนใหนักเรียนนุงโจงกระเบนจะตองอธิบายถึงความสําคัญและเหตุผลใน
การที่ตองนุงโจงกระเบนเสียกอน
การนุงโจงกระเบนอาจใหผูเรียนฝึกนุงดวยตัวเองหรือจับคูแลวชวยกันนุงนั้นขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงค์ของครูผูสอน ซึ่งมีประโยชน์แตกตางกัน การใหผูเรียนนุงโจงกระเบนดวยตัวเองจะทําให
นุงไดเหมาะกับสรีระของตนเอง ไมตองนั่งรอเพื่อนมาคอยนุงให สําหรับการใหนักเรียนจับคูนุงโจง
กระเบนจะเป็นการฝึกใหผูเรียนรูจักชวยเหลือกัน โดยครูสาธิตและ บอกขั้นตอนในการนุง ครูคอยดู
วิธีการนุงของผูเรียน
ขั้นตอนการนุงโจงกระเบน เริ่มตนดวยจับปลายผาสองขางใหเทากัน ผูเรียนตองขยับ
รางกายของตนเองใหอยูกึ่งกลางของผา ใชมือขยุมจับผา บริเวณชายพกทั้งสองขางขึ้นมาหนึ่งฝุามือ
แลวมัดปลายผาโดยใชวิธีการมัดแบบเงื่อนตาย จากนั้นใหพับขอบผาดานบนลงมาประมาณ 1 คืบ โดย
พับ ดานที่ตนถนั ดแล วมวนผา ลงจนถึงกึ่งหนึ่งของผา จากนั้นพับทบให สุดปลายผากอนจะสอดลงที่
ระหวางขาแลวดึงหางโจงขึ้นไปที่ดานหลัง ใหกระชับเหมาะกับสรีระของตนเอง การกระชับทําโดย ให
ผูเรียนแบะขาแลวดึงหางโจงขึ้น ขยับหางโจงเพื่อใหสามารถยืดหยุนได ตองไมตึงเกินไปแลวก็ไมหยอน
เกินไป หลังจากนั้นก็คือการเก็บหางโจงกระเบน การเก็บหางโจงกระเบนตองขึ้นอยูที่ความยาวของผา
การเก็บหางโจงกระเบนจะพันหางโจงกระเบนรอบเข็มขัดหนึ่งครั้ง แลวก็เอาหางที่เหลือตวัดมาดานหนา
เหน็บกับเข็มขัด แตถาผายาวใหนักเรียนนําหางโจงกระเบนพันรอบเข็มขัดสัก 2 รอบ แลวจึงนํามาพัน
รอบเอว เหน็บปลายกับเข็มขัดอีกครั้งหนึ่ง การนําปลายโจงกระเบนมาพันรอบเอวจะมีปัญหาผาแดง
จะค้ําเอว ทําใหนั่งไมถนัด
ในการนุงจะมีปัญหานักเรียนตัวเล็กแตผาผืนใหญ ครูตองหาวิธีแกไข เชน ใชวิธีการ
พับชายผา หรือถากรณีผูเรียนตัวเล็กใหใชวิธีตัดผาใหผืนเล็กเหมาะกับสรีระ
การนุงโจงกระเบนมีทั้งการนุงแบบมวนหางกระเบน และแบบพับหางกระเบน แต
วิธีการมวนจะทําเจ็บกนเวลานั่ง การนุงไมควรนุงยาวจนเกินไป เมื่อนุงแลวตองคลุมเขา และตองไม
เกินหนาแขง การนุงผาของตัวพระจะตองใหมีความยืดหยุนสูงเพราะเวลารําตองกันเขา และเมื่อโจง
กระเบนหลวมขณะฝึกซอม ผูเรียนควรนุงผาโจงใหม เพราะจะทําใหผาโจงหลุด และถาผาโจงกระเบน
หลวมจะทําใหผูเรียนขาดความมั่นใจในการรํา
การนุงผาที่ไมทําใหผาติดขา ก็คือ ในการมวนหางโจงกระเบนจะไมมวนไปสุดปลายผา
จะเหลือชวงลางไวพอประมาณ แลวตวัดไปดานหลัง กอนจะคาดเข็มขัดจะใชวิธีการยกผาบริเวณที่ผูก
ปมขึ้นกอนรัดเข็มขัด
2.4 การนั่ง การกราบ การยืน การไหว
การนั่ง การกราบ การยืน การไหว เป็นทาที่ใชสําหรับทําความเคารพทั้งตนชั่วโมง
หมดชั่วโมง และกอนการสั่งใหไปพัก ซึ่งมีวิธีการดังนี้
2.4.1 การนั่ง
การนั่ง เป็นการฝึกเพื่อแยกบุคลิกภาพของผูเรียนเพราะการนั่งของตัวพระ
และตัวนางจะมีลักษณะการนั่งที่แตกตางกัน การนั่งของตัวนางจะตองพับเพียบไปทางดานขวา โดยใช
ขาขวาทับลงบนขาซาย การนั่งของตัวนาง เทาจะตองเรียง คือตองใหเทาที่ปัดมาดานขางนั้นเรียงกัน
สองขาง
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แลวดันปลายเทามาขางหนา มือวางที่หนาขาขวา สําหรับการนั่งของตัวพระจะตองกันเขาออก วางมือ
ยาวขางหนึ่ง สั้นขางหนึ่ง ตางจากตัวนางซึ่งจะวางมือที่หนาขาขวาอยางเดียว และตัวนางจะตองนั่ง
ทางดานขวาของตัวพระเสมอ
การนั่ง เป็นการฝึกการทรงตัวอยางหนึ่ง เวลานั่งตองดันหลัง ดันเอว การ
นั่งจะใหทาสวยและสงางาม อกจะตองตั้ง หลังจะตองตึง และหนาตองเชิด การนั่ง อกกับหลังจะ
สัมพันธ์กัน ถาดันอกหลังก็จะตึงไปดวย ไหลจะตองตั้งฉากกับพื้น โดยเกร็งกลามเนื้อชวงกน และตอง
ทรงตัวไมให โน มไปขางหนา ถาผูเรี ยนทิ้งน้ําหนักตัว ไปขางหนามากจนเกินไป จะทําใหตัวโนมไป
ขางหนา แตถาผูเรียนทิ้งน้ําหนักไปขางหลังมากจนเกินไป ตัวก็จะเอนไปดานหลัง ทําใหดูไมสงางาม
สวนหนาเชิดนั้นหมายถึงการเปิดปลายคาง
2.4.2 การกราบ
การกราบจะเป็นทาตอเนื่องจากการนั่ง เวลากราบผูเรียนจะตองนั่งในทา
พระ-นาง เวลากราบจะตองหลบเขาเล็กนอยเพื่อไมใหเขานั้นค้ํา หนาทองทําใหกมกราบไมสะดวกและ
ทําใหทิศทางการกราบไมตรงตามเปูาหมาย การกราบตองการทอดแขนและลําตัว สวนใหญจะทอด
แขนซายแลวก็แขนขวาตาม นอกจากนั้นการกราบจะตองดูที่ความเหมาะสมความสั้นยาวของรางกาย
ของแตละคน ครูตองคอยจัดทาใหผูเรียนโดยดูใหเหมาะสมกับสัดสวนของผูเรียน และตองแนะนําเรื่อง
การถายน้ําหนักอีกดวย
ขั้นตอนของการกราบเพื่อเลิกแถว การกราบจะตองทอดแขนและตองกม
ศีรษะใหหนาผากจรดกับนิ้วหัวแมมือ เมื่อกราบเสร็จแลวจะตองคืนตัวขึ้นมานั่งในทานั่งทาเดิมคือทา
พระ-นาง จากนั้นตองลุกยืน จังหวะที่หนึ่ งของการยืนคือ การนั่งบนสนเทา นั่งทับสนเทา มือวางอยู
บนหนาขา จังหวะที่สองให ผูเรียนตั้งเขาขวาขึ้นพรอมเอามือ ทั้งสองขางมาประสานกันที่ห นาขาขวา
จังหวะที่สาม ลุกขึ้นยืนใหเทาชิดกัน ยกมือขึ้นพนมระหวางอกแลวก็กมศีรษะลงไหว จังหวะที่สี่เอามือ
ลงแนบลําตัวแลวคอยเดินออกไป
ถาการกราบเพื่อเลิกชั้น ผูเรียนที่เป็นตัวพระกอนกราบจะตองหลบเขา จะ
ไมกราบคอมหัวเขา ตองหลบเขามาใหพนแขน เวลากราบตองใหหนาผากจรดกับนิ้วหัวแมมือ และ
นิ้วหัวแมมือตองไมตั้ง
2.4.3 การยืน
ยืนของตัวนางใชวิธีการเหลื่อมเท าหรือประสมเทา คือสนเทาหนาจะตองอยู
กึ่งกลางของเทาหลัง มือขางหนึ่งจีบวางที่หัวเข็มขัด ขางหนึ่งทาบไวที่หนาขา จะใชมือขางไหนเป็นมือ
จีบก็ได แตวามือขางที่จีบจะตองเป็นขางเดียวกับเทาที่อยู คือมือกับเทาจะตองสัมพันธ์กัน มือที่ทาบไว
ที่หนาขาจะตองเป็นมือขางเดียวกันกับเทาที่อยูขางหนา
การยืนก็ยังตองใชความสมดุล ของรางกาย ตองตึงเอว ตึงไหล และตองใช
วิธีการเอียงเขาชวย การกดเอว เรียกอีกอยางวากดเกลียวขาง
การเอียง จะเอียงขางแขนตึง น้ําหนักตัวสวนใหญจะไมลงไปที่เทาหนา แต
จะลงไปที่เทาหลังเป็นสวนใหญ การเอียงจะเป็นการถวงน้ําหนักระหวางเทากับไหล
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2.4.4 การไหว
การไหวเป็นการไหวแบบปกติไมมีลักษณะพิเศษแตอยางใด คือ ประนมมือ
ขึ้นระหวางอก แลวก็กมศีรษะคอมหลังพอประมาณ
2.5 การเตรียมความพรอมของรางกาย
กอนที่จะเริ่ม การเรียนการสอนในแตละวัน ครูผูสอนจะตองใหผูเรียนดัดตนเสียกอน
การดัดตนนั้นจะเปรียบเหมือนการอบอุนรางกายกอนการเลนกีฬา นอกจากนั้นยังชวยใหนักเรียนเกิด
ความอดทนในการฝึกฝนอีกดวย
ทาดัดตนจะประกอบดวยทา ดัดมือ ดัดแขน ดัดขา ดัดหลัง การดัดตนนอกจากจะ
เป็นการอบอุนรากายใหกลามเนื้อไดยืดหยุนแลว ยังชวยเสริมใหผูเรียนมีทวงทาในการรําที่งดงามและดู
สงางาม เชน ไมรํากมหนา หลังไมงอ และรําเปิดปลายคาง ทาดัดตนอาจใชทาโยคะมาผสมผสานกับ
ทานาฏศิลป ทาดัดตนไมมีทาที่แนนอนตายตัวแลวแตครูจะนําทาไหนมาใชในการดัดตน ครูควรให
ผูเรียนนับ เชน 1-10 หรือ 1-50 หรือ 1-100 เพื่อเป็นการฝึกจังหวะ

3. นาฏยศัพท์เบื้องต้น
นาฏยศัพท์เป็นคําเฉพาะที่ใชกับการเรียนนาฏศิลป เป็นพื้นฐานใหผูเรียนสามารถรําทาตาง ๆ
ได เชน การจีบ การตั้งวง การเรียนนาฏยศัพท์จะชวยใหครูไมตองอธิบายมากในขั้นตอนตอเพลงและ
นาฏยศัพท์จะถูกแบงออกเป็นนาฏยศัพท์ของตัวพระและนาฏศัพท์ของตัวนาง ในการฝึกนาฏศัพท์ตอง
ดูสรีระของผูเรียนซึ่งผูเรียนแตละคนมีสรีระแตกตางกัน ครูตองคอยจับทาใหเหมาะสมกับสรีระของ
ผูเรียนใหดูสวยและสงางาม

4. หลัก/เทคนิคการสอนปฏิบัติเพลงช้า-เพลงเร็ว
ในเรื่องของหลักและเทคนิคการสอน คือ เพลงชา เพลงเร็วเป็นเพลงหนาพาทย์เราก็ตองสอน
ใหเด็กรูจักในเรื่องของจังหวะหนาทับเสียกอน โดยฝึกรองจังหวะหนาทับเพลงชา ---จะ/- โจง-จะ/-ทิงโจง/---ทิง/ ถาเพลงเร็วจะเป็น ---ตุบ฿ /-ทิง-ทิง/ พรอมกับตบจังหวะไปดวย เพลงชาของทั้งพระและนาง
ก็มีจังหวะแบบเดียวกัน พอหลังจากที่เด็กรูจักฝึกรองและตบจังหวะไดแลว ก็จะเริ่มตอทารําโดยเริ่มมา
จาก ขา มือ และ ศีรษะ เราจะสอนใหเด็กเรียนรูทีละทา ประกอบกับการรองจังหวะ เพื่อใหเด็กรูวาทานี้
เราตองรํากี่จังหวะ กี่ครั้งในหนึ่งทา และครูผูสอนจะตองคอยดูวาผูเรียนสามารถรําไดหรือยัง เมื่อ
ผูเรียนรําไดแลวก็จะใหรําทวนทาตั้งแตแรก สวนผูเรียนที่ยังไมสามารถรําได ครูก็ตองคอยแกไขทีละทา
การตอทารํ าจะตองดูความพรอมของผู เรียน ไมส ามารถกําหนดไดวาจะตอทาไดมากนอยแคไหน
เพราะเวลาตอทารําเราตองดูผูเรียนวาสามารถจําทารําไดหรือยัง ถายังจําทารําไมไดก็ไมสามารถตอทา
ใหมไดแตอาจกําหนดวาในการเรียนเพลงชาจะใชเวลาเทาไร เชน 1 เดือน สําหรับการทองเป็นทํานอง
เพลงจะทองก็ตอเมื่อตอทารําจบ และผู เรียนสามารถรําไดถูกตองแล ว สุดทายจึงจะฝึ กรํากับเทป
บันทึกเสียง
เวลาตอเพลงจะแยกผูเรียน จะไมตอทารําพรอมกันเพราะ ทารําของตัวพระและตัวนางจะ
ตางกัน แตเมื่อตอทารําจบจึงนํามารํารวมกัน แตไมไดรําคูกัน เวลาตอเพลงครูผูสอนจะตองคอยจัด
สัดสวนและมาตรฐานของทาใหกับผูเรียน ใหเหมาะสมกับสรีระของผูเรียนแตละคนซึ่งครูจะตองใช
ประสบการณ์อยางสูงในการจัดสัดสวนใหกับผูเรียน นอกจากนั้นจะตองเนนเรื่องการเอียงตัว การกด
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ไหล การดันเอว การเปิดปลายคาง การใชสายตาโดยใหผูเรียนมองไปขางหนา และการสอนควร
เสริมในเรื่องลีลาของทารําเขาไปดวย เชน การใชหนา สําหรับการดันเอว ขณะรําตองใหผูเรียน
จินตนาการวามีของวางอยูบนกนตลอด เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาผอนกนลงของนั้นมันจะหลนลงมา
กระบวนการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว ครูจะใชวิธีการสาธิต ดังนั้นเวลาสอนครูจะตองรําอยาง
เต็มที่เพราะผูเรียนกําลังจดจําทาทางที่ครูรําอยู และเวลาครูผูสอนจะตอทารําใหผูเรียน ครูจะอยูหนา
หองหันไปทางเดียวกับผูเรียน แตเมื่อ ผูเรียนรําไดแลว พอเริ่มทบทวนครูจึงหันหนาไปหาผูเรียนและ
ตองเดินไปดูผูเรียนทุกคน คอยจับทารําใหสวยงาม และใหกําลังใจผูเรียน การดูแลและสัมผัสรางกาย
ของผูเรียนจะทําใหผูเรียนมีกําลังใจที่จะเรียนมากขึ้น
ในเวลาที่ครูผูสอนตอทารําก็จะตอรวมกันทั้งหมด แลวคอยมาแยกวาใครไดหรือไมได แลวคอย
มาจัดการฝึกทบทวนใหใหม ครูตองแสดงความสนใจผูเรียนทุกคน ตองใชสายตาคอยมองผูเรียนทุกคน
เพื่อใหผูเรียนจะรูไดรูสึกวาครูกําลังมองและสนใจผูเรียนตลอดเวลา หรือตองคอยเดินไปพูดคุยกับกลุม
ที่รําไมไดดวยความหวงใย ครูตองคอยสรางความมั่นใจให และอีกวิธีหนึ่งคือเวลารําจะใหผูเรียน
รําเรียงแถวหนากระดาน เมื่อผูเรียนแถวหนารําไดถูกตองแลว ก็จะสับเปลี่ยนใหผูเรียนแถวอื่นขึ้นมารํา
แถวหนาบาง ทําอยางนี้จนครบทุกแถว วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนที่รําไมได ๆ รํา หลายครั้ง เกิดความ
แมนยําและไมตองดูเพื่อนตลอดเวลา

5. การแก้ไขข้อบกพร่องในการราเพลงช้า-เพลงเร็ว
การแกไขขอบกพรองในการรําเพลงชา -เพลงเร็วมีความสําคัญมากเพราะรําเพลงชา -เพลงเร็ว
เป็นรากฐานของการรําชุดอื่น ๆ ถาผูเรียนไมไดรับการแกไขขอบกพรอง จึงทําใหมีผลตอการรําในชุด
อื่น ๆ ดังนั้นครูผูสอนตองคอยดูทารําของผูเรียนแตละคนวามีขอบกพรองในทาไหน ครูจะตองเขาไปจับ
ทานั้นใหถูกตองทันที ไมควรปลอยทิ้งไวเพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความเคยชินและจําทาที่ผิดๆ ไป
การแกไขขอบกพรองนั้น เมื่อครูพบวาผูเรียนคนไหนมีขอบกพรองในทารํา ตองแกไขทันที
จะขามไปไมไดเพราะจะทําให ผูเรียนติดทารําที่ผิด ไมวาจะเป็นการตั้งวง การกาวเทา การยกขา ซึ่ง
การแกไขทารําตองแกไขใหไดตามมาตรฐานสัดสวนของทารํา และตองเหมาะสมกับสรีระของผูเรียนแต
ละคนอีกดวย
การแกไขทารําที่บกพรองของผูเรียนนั้น ครูผูสอนแตละคนจะใชวิธีแตกตางกัน เชน ครูผูสอน
เขาไปชวยจับทารําใหถูกตอง นอกจากนี้ยังใชวิธีการบันทึกขอเสียตาง ๆ ของผูเรียนแตละคน แลวครูก็
คอยแกไขตามที่จดบันทึกไว ผูเรียนแตละคนจะไมเหมือนกัน ครูก็ตองสังเกตและใชวิธีการสอนให
เหมาะกับเด็กแตละคน ผูเรียนแตละคนจะรูขอบกพรองของตัวเอง เมื่อผูเรียนรําทาไมถูกตองครูตอง
คอยเตือนคอยเรียกชื่อ จะทํา ใหผูเรียนระวังในทารํานั้น หรือใชวิธีการจองมองไปที่ผูเรียนก็จะเป็น
วิธีการเตือนผูเรียนไดเชนเดียวกัน หรือเรียกผูเรียนที่มีทารําบกพรองมาแกไขในชวงที่ใหผูเรียนคนอื่น
พักเป็นรายบุคคล โดยใหมาปฏิบัติทานั้นคางไว แลวนับ 1-50 หรือ 1-100 หรืออาจใชวิธีการตั้งชื่อ
ผูเรียนตามขอบกพรองนั้นๆเพื่อเป็นการกระตุนใหผูแรกระวังขอบกพรองของตนเองมากขึ้น
การแกไขขอบกพรองของทารํา การใชคําที่เขาใจงายในการสื่อสารกับนักเรียนเป็นเทคนิคอยาง
หนึ่ง เพื่อนักเรียนมีความเขาใจงายขึ้น และผูสอนควรมีการสาธิตเป็นตัวอยางให ผูเรียนดูเพื่อความ
ชัดเจนในทารํา
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6. หลัก/เทคนิคในการวัดผล ประเมินผล
การวัดผลประเมินผลควรทําทุกวัน โดยประเมินจากปฏิภาณไหวพริบในขณะเรียน ความ
ถูกตองของทารํา กระบวนทารํา (การเชื่อมทา) การแกไขปัญหา การรองเพลง การเคาะจังหวะ
เป็นตน
สําหรับน้ําหนักคะแนนจะใชวิธีสอบเก็บคะแนน 80 คะแนน สอบปลายภาค 20 คะแนน
ไมควรวัดผลเฉพาะปลายภาคอยางเดียว เพราะเวลาสอบผูเรียนมักจะตื่นเตนจนรําผิด ทําใหไมเห็น
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผูเรียนอยางแทจริง หรือบางครั้งผูเรียนไมจําทารํา อาจใชวิธีการสอบเพื่อ
กระตุนใหผูเรียนฝึกซอมทารํา
เกณฑ์การประเมินในการวัดผลของครูแตละคนไมเหมื อนกัน เชน 100 คะแนนจะแบงเป็น
ความถูกตอง 20 คะแนน จังหวะ 20 คะแนน สัดสวนทารํา 20 คะแนน ลีลาการเคลื่อนทา ปฏิภาณ
ไหวพริบ 20 คะแนน ความสวยงามของทารํา 20 คะแนน
วิธีการวัดผลของครูแตละคนจะแตกตางกัน เชน ใชวิธีการสอบ 4 ทิศ ใหผูเรียนจับฉลากวาจะ
ไดสอบทิศไหน หรืออาจสอบคนเดียว และการสอบอาจสอบแยกตัวพระตัวนางหรือสอบคู การสอบ
ทิศครูอาจใชเด็กออน เด็กเกงสอบดวยกัน เด็กเกง 1 คน เด็กออน 3 คน หรืออาจแบงสอบเป็นทา
หรือเป็นทอน เมื่อสอบเสร็จครูตองบอกขอผิดพลาดใหผูเรียนไดรับทราบเพื่อนําไปแกไข
นอกจากสอบทารํ าแล ว ควรวัดและประเมินในเรื่องคุณลั กษณะของผู เรียน เชน ความ
รับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย การตรงเวลา และประเมินจากชิ้นงาน เชน สมุดจดทารําที่ผูเรียน
ตองจดบันทึกดวยตัวเองไมลอกจากเพื่อน จดเองตามความเขาใจสามารถรําไดตามที่จดบันทึก และถูก
ตามนาฏยศัพท์ ซึ่งทั้งนี้ครูตองแนะนําวิธีการบันทึกทารําใหแกผูเรียน
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กิจกรรมเสนอแนะ
ในการจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว ไดรวบรวมองค์ความรูที่ใชใน
การสอนรําเพลงชา-เพลงเร็วไวจนครบทุกดาน ซึ่งเป็นประโยชน์ตอครูผูสอนสาขานาฏศิลปไทยเป็น
อยางมาก และเนื่องจากในจังหวัดสุโขทัยมีโรงเรียนที่สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนใน
ดานนาฏศิลปไทย จึงควรมีการเผยแพรการจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการสอนรําเพลงชา-เพลงเร็ว
พรอมคูมือการสอนใหแกโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดสุโขทัยไดนําไปใช เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียน
ตาง ๆ มีแนวทางในการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
องค์ความรูในดานการเรียนการสอนทางดานนาฏศิลป ดนตรี เป็นองค์ความรูที่เกิดจากการ
สะสมประสบการณ์ของแตละคน ดังนั้นจึงควรมีการจัดการความรูในดานการสอนที่เป็นเทคนิคของการ
แสดงชุดตาง ๆ อีก เพื่อเป็นคลังความรูเผยแพรตอสาธารณชนหรือผูสนใจไดนําไปใชใหเกิดประโยชน์
ตอสังคม ตอศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แผนการจัดการความรู้
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แผนการจัดการความรูว้ ิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การจัดการความรูโดยทั่วไปหมายถึง การรวบรวมองค์ความรูที่กระจัดกระจายในบุคคลหรือ
เอกสารขององค์กรมาพัฒนาใหเป็นระบบ เพื่อใหทุกคนในองค์กรสามารถเขาถึงความรู และนํามา
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานั้น กิจกรรมที่สําคัญที่สุดคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการคนหาคน หรือกลุมคนที่ประสบ
ความสําเร็จในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยนําเรื่องราวความสําเร็จ
ของแตละบุคคล บันทึกเป็นประเด็นความรู และสังเคราะห์เป็น “แกนความรู” (Core Competence)
เพื่อนําไปพัฒ นาดานวิช าการและการบริห ารในหนว ยงานของตนตอไป (วิจารณ์ พานิช , ออนไลน์ :
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/94)
องค์ความรูเป็นกระบวนการ (Process) ที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หนวยงานยอยขององค์กร เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม
รูปแบบการจั ดการองค์ความรูโดยปกติจะถูกจัดใหเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
ประสงค์ที่จะไดผลลัพธ์เฉพาะดาน เชน เพื่อแบงปันภูมิปัญญา, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน, เพื่อ
ความไดเปรียบทางการแขงขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมใหสูงขึ้น (http://th.wikipedia.org)
จากความสําคัญของการจัดการความรู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงจัดใหมีงานจัดการความรู
ในโครงสรางการบริหารงานของวิทยาลัย เพื่อใหมีคณะทํางานที่คอยดําเนินงานดานการจัดการความรู
ขับเคลื่อนใหวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไปสูพันธกิจที่ไดตั้งไว
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วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยนาฏศิลปสุ โขทัย เป็นแหลงเรียนรูดานนาฏศิลป ดุริยางคศิล ป และคีตศิลป ที่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับทองถิ่นและระดับชาติ”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป และคีตศิลป ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางงานวิจัย งานสรางสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรูศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป
ดนตรี อยางมีคุณคาแกสังคม
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดนตรี
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดนตรี
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
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3. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการศิลปวัฒนธรรมธรรมดานนาฏศิลป
ดนตรี แกชุมชนและสังคม
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นโยบายการจัดการความรู้
1. สงเสริมและสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับคุณคาความรูที่บุคลากรและ
วิทยาลัยมีใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สรางวัฒนธรรมของวิทยาลัยที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายความรูระหวางบุคลากร
อยางตอเนื่องและทั่วถึง
3. พัฒนาและสงใหมีระบบการจัดความรู เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูตางๆ ของ
บุคคลและวิทยาลัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไอยางมีประสิทธิภาพ
4. สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองค์ความรูในการปฏิบัติงานงาน โดยมุงหวังให
บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานและสงมอบความสําเร็จตาม
พันธกิจ ของวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. สนับสนุนใหบุคลากร หรือหนวยงานภายในที่รับผิดชอบการจัดการความรู ดําเนินการ
จัดเก็บ ความรูในแตล ะปี งบประมาณ ให ครอบคลุ มพันธกิจของวิทยาลัย เชน ดานการจัดการเรียน
การสอน ดานการวิจัย ดานสายสนับสนุนและภูมิปัญญาทองถิ่น เป็นตน
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ครั้งที่ 1
รอบที่ 1
นางลออ น้อยวงศ์
ความสําคัญของการเรียนเพลงชาเพลงเร็ว เหรอ ในความคิดของพี่คือ ถาเราจะรําเพลงอะไรก็
แลวแตเราจะตองรําเพลงชาเพลงเร็วใหเป็นกอนเน฿าะ เพราะเพลงชาเพลงเร็วมันก็เป็นเบื้องตนของการ
รําชุดอื่นๆ เพราะวาในทารําของเพลงชาเพลงเร็วเนี่ย แมเวลาเราจะคิดทารําสรางสรรค์หรื อคิดชุดอะไร
ก็แลวแต ในทารําของเพลงชาเพลงเร็วเนี่ยจะเป็นทาเชื่อม ทาเชื่อมในการรําตางๆ การเรียนนาฏศิลปไม
วาจะโขนพระ นาง ละครพระ ละครนาง ตองรําเพลงชาเพลงเร็ว เพราะมันมีความสําคัญ ถามวามันมี
ความสําคัญกับเด็กยังไง มันมีความสําคัญก็คือ เคาเรียกวาอะไรอะ พื้ นฐาน เหมือนกับอนาโตมี่รางกาย
ของเรา สวนตาง ๆ รางกายของเรามันจะไดเหมือนกับวาจัดระเบียบของรางกายได ตั้งแตทานั่ง คอยลุก
ขึ้นยืน การกาวขาง กาวหนา การถายน้ําหนัก เราจะถายน้ําหนักไปตรงไหน อะไรอยางนี้ ถาเรารําเพลง
ชาเพลงเร็วไมได รําไมเป็นเนี่ยเพลงอื่นๆ มันก็จะลําบากนะคะ เราจะสังเกตโรงเรียนอื่นๆ ที่เคาตอทารํา
รําไมสวย เพราะเคาไมไดตอพื้นฐานพวกนี้มากอน ไมไดเรียนพื้นฐานเพลงชาเพลงเร็วมันถึงรําไมสวย
ถามวาเคากาวขางกาวหนาเป็นไหม เป็น การตั้งวงเคาก็ตั้งแบบเราเนี่ยแหละ วงบน วงกลาง วงลาง แต
เคาไมไดเรียนมาเคาก็เลยไมรู ก็เลยรําไมสวย ในความคิดของพี่ พี่คิดวาเป็นอยางนั้น แตกอนอื่นถาเรา
จะรําเพลงเร็วเราก็ตองรําเพลงชาเป็นกอน เพราะทารําเพลงเร็วมันก็จะคือเพลงชานั่นแหละ แตจังหวะ
เพลงเร็วมันก็คือ มันจะเคลื่อนไหวอีกสวนหนึ่งของรางกาย มันก็จะเร็วขึ้น ในความคิดของพี่นะคะ

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
ถาพูดถึงความสัมพันธ์ของเพลงชาเพลงเร็วนะคะ ในสวนของที่ไดมีประสบการณ์ในดานการ
สอนเนี่ย มองวาเป็นประโยชน์อยางมาก เพราะวาเป็นเพลงที่ศิลปินทุกคนหรือวาคนที่เรียนดานนาฏ
ศิลปทุกคนเนี่ยจะตองเริ่มเรียนดวยเพลงนี้ มันเหมือนเป็นจารีตไปเลยวา ถาจะฝึกเพลงนี้ก็ตองเป็นเพลง
แรก เนื่องจากวา เพลงชาเพลงเร็วเป็นเพลงที่ใชฝึกหัดเบื้องตนเป็นขั้นตอนแรกเพื่อที่จะใชฝึกระเบียบ
แบบแผนของผูเรียนทางดานนาฏศิลปโดยตรงนะคะ เพราะวามันจะเริ่มจากทานั่ง ทายืนโดยตรงนะคะ
แลวก็ในเรื่องของการจัดสัดสวนทารําของตัวเองนะคะ ในเรื่องของรูปทรง การจัดสัดสวนมือ สัดสวนเทา
แลวก็ความสัมพันธ์ของอวัยวะ ซึ่งในเรื่องของการเรียนนาฏศิลปนั้น มันเป็นศาสตร์ของการเคลื่อนไหว
ตั้งแตหัวจรดเทา เพลงชาเพลงเร็วก็จะเริ่มทาเบสิคเบื้องตนจากแค การใชมือ ใชขา แลวก็คอยๆ ไล
ระดับความยากขึ้นมา จนมีความสัมพันธ์กันตั้งแตหัวจรดเทา ซึ่งสามารถใชเป็นพื้นฐานในการทําทา
เชื่อม หรื อวาสร างสรรค์ทารําในโอกาสตอๆ ไปได สว นเพลงเร็ว ก็เป็นอีกเพลงนึงที่มีความสั มพันธ์
ตอเนื่องกันเพราะวา ทักษะของการใชทาของเพลงชากับเพลงเร็วมีความแตกตางกัน สวนในเรื่องของ
เพลงเร็ ว ก็จ ะเน น ในเรื่ องของการใชเทา ใชหั ว ใชไหล แล ว ก็ใช ตัว มากขึ้น ซึ่งถามวาเวลาที่ผู เรีย น
นาฏศิลปไดฝึกทารําทั้งสองเพลงนี้ไปแลวเพลงชาเพลงเร็ว ก็เรียกวาจะมีพื้นฐานที่แนนพอสมควรใน
เรื่องของการที่ จะฝึ กทาอื่นตอไป เพราะวาเป็นพื้นฐานที่เหมาะสมที่ผูเรียนจะสามารถฝึกลีลาแลว ก็
ทักษะความคลองแคลวในการจัดสัดสวนของตัวเองเนี่ย ไดดวยตัวเอง เนื่องจากวา พอไดทาไปแลวเนี่ย
เด็กสามารถที่จะดู แลวก็เลียนแบบจากครู แลวก็นําไปจัดสัดสวนทารําของตัวเองไดดวยตั วเอง สามารถ
วิเคราะห์ทารําแลวก็หนาทับดนตรี ซึ่งการฝึกเนี่ยมันจะเริ่มทั้งรองโดยใชหนาทับ จะ โจง จะ แลวก็มาไล
ทํานองดนตรี แลวก็จะเขาดนตรี
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นายฤทธิชัย ฝังนาค
ความสําคัญของการเรียนเพลงชาเพลงเร็วนะครับ จริงๆ แลวเป็นตัวโขนยักษ์นะครับแตวามันก็
ถือวามีการฝึกเหมือนกัน เพราะวาในดานของละครมันก็จะมีการเรียนในเรื่องของเพลงชาเพลงเร็วเป็น
หลักนะครับ ซึ่งในสวนของตัวยักษ์ตัวลิงเนี่ย ก็จะเรียนแมทา เป็นทาหลักนะครับ แลวก็เป็นทาพื้นฐาน
ในการฝึกนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็มีความเกี่ยวโยงกันทั้งในดานเพลงชาเพลงเร็ว แลว ก็แมทาไมวาจะเป็นยักษ์
ลิง เนี่ย ก็เป็นการฝึกเพื่อวางรากฐานการปูพื้นที่มั่นคงของผูเรียนทางดานนาฏศิลปนะครับ เพราะวาใน
การเรียนทางดานนาฏศิลปเนี่ย ผูเรียนจะตองมีความชํานาญแลวก็มีความคลองตัวในทักษะพื้นฐานมา
เป็นอยางดีนะครับ เพลงชาเพลงเร็วนี่ก็จะคลายๆ กับการฝึกแมทาของยักษ์ ก็คือเราตองการเนนให
ผูเรียนรูจักการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ไมวาจะเป็นการนั่ง การยืน การทรงตัว การยกเทา การใชอวัยวะตางๆ
ในการปฏิบัติทารํา และที่สําคัญก็คือ การใชทิศทางในการรํานะครับ ซึ่งแมทากับเพลงช าเพลงเร็วเนี่ย
จะมีการปฏิบัติที่ใกลๆ กัน ก็คือ มีการรําในทิศตางๆ มีการรําในทาตางๆ ที่ใกลเคียงกัน แตวาในสวน
ของตัวยักษ์และตัวลิงนั่นก็จะเนนไปในทาทางของโขนมากกวานะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ตองมองวามันเป็นจุดที่
สําคัญในการเรียน ถาเกิดจะประสบความสําเร็จในอนาคตได พื้นฐานตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับ เพลง
ชาเพลงเร็ว หรื อวาแมทา ก็เปรี ยบเสมือนรากฐานที่สํ าคัญนะครับ เหมือนโครงสรางของตึกก็ตองมี
รากฐานที่มั่นคงแลวก็แนนหนา เพราะฉะนั้นการเรียน การใหความสําคัญของการเรียนเพลงชาเพลงเร็ว
หรือวาแมทาเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่ศิลปินจะตองปฏิบัติอยางดีนะครับ

นางนิรมล หาญทองกูล
สําหรับพี่ก็มีความเห็นที่ไปทางเดียวกัน จริงๆ แลวประสบการณ์ที่ตัวเองไดเริ่มฝึกเพลงชา
ตั้งแตเริ่มเรียน คือกอนนะ ตองเลาใหฟังกอนวาตัวเองมีประสบการณ์ในเรื่องของการแสดงตั้งแตกอน
เขานาฏศิลปคือมัธยม ตอนนั้น คุณครูก็สอนใหเรารําเป็นเพลงๆ ไปเลยแลวออกงานไปเลย ณ เวลา
นั้นอะ กับการรํามีความรูสึกวามันไมมั่นคงในเรื่องของทารําสักเทาไหรเอาแคจําแลวออกไป คนดูเคาก็
ยอมรับเราในระดับนึง ซึ่งเราไมใชเด็กนาฏศิลปคือยังไมไดการันตี แตพอเราเขามาเรียนนาฏศิลป พอเรา
เริ่มมาจากเพลงชาอะ มีความรูสึกวา แตละทาๆ ที่ ครูฝึกใหอะ ใหเวลากับเรามากในเรื่องของการที่เรา
จะทรงตัว ในเรื่องของการที่เราจะแบบวา วางแขน วางมือ วางวง วางเทา อะไรใหมันไดระดับ ตาม
นาฏยศัพท์ที่ควรจะเป็น คือเป็นมาตรฐาน ที่นี้ประโยชน์ของการฝึกเพลงชาเพลงเร็วเทาที่ไดเรียนหลัก
มาดวยแลวไดสัมผัสเอง แล วก็ไดสอนมา เห็นประโยชน์ของมันในเรื่องของ แลวมองเห็นถึงภูมิปัญญา
ของครูเกาๆ ที่วา ในการฝึกเพลงชาเพลงเร็ว ถาเทียบไดมันเหมือนแมทาของโขน แตของละครเนี่ย
ประกอบเอาจังหวะหนาทับของดนตรี ซึ่งตางกันระหวางเพลงชากับเพลงเร็ว อยา งเพลงชาเนี่ย มัน
เหมือนเขาทฤษฎัจากงายไปหายากอะ คือเริ่มทาเพลงชาทั้งหมดอะ มันเป็นอะไรที่คอยๆ เป็นคอยๆ ไป
แลวจังหวะของเพลงชาอะ คือทัมมิ่งของจังหวะอะมันจะชา การที่เด็กและคนฝึกใหมๆ จะเริ่มฝึกอะ
คอยๆ ลากขามา คอยๆ ทําไปทีละอยางๆ จนไดที่ แลวถึงจะไปถึงเพลงเร็วซึ่งมันจะตองใชอ วัยวะอื่นๆ
อย า งถ า เป็ น เพลงช า จะเป็ น ท า นิ่ ง ๆ แน น ๆ ไปช า ๆ ลงเป็ น ท า นิ่ ง แต ท า เพลงเร็ ว มั น จะเริ่ ม มี ก าร
เคลื่อนไหวที่เร็วขึ้น มันจะเริ่มมีการยักเยื้องชวงของเอว ชวงของกลามเนื้อตางๆ จริงๆ แลวมันก็คือการ
ฝึกความแข็งแรงของกลามเนื้อ การทรงตัว แลวก็มันฝึกตรงนี้จนเกิดทักษะ จากชาแลวก็ไปเร็ว แลวเพิ่ม
ความยากของทาขึ้นดวยการยักเยื้องเอวบางไหลบาง ใชหนาใชเทาที่มันมีจังหวะที่เร็วขึ้น อันนี้เราถือวา
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เป็นพื้นฐานเป็นแมทาจริงๆ ในการที่เราจะไปรําเพลงอื่นๆ สําหรับพี่พี่วามันสําคัญอยางมาก มากๆ อะ
เพราะวาเจอกับตัวเองมาแลว แลวก็ไมเคยลืมตรงนั้นเลย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
เพลงชาถาใหหนูเปรียบกับภาษาไทยก็เหมือนเราฝึกหัด ก ไก ถึง ฮ นกฮูก หัดเขียน คือ มันไมรู
หรอกวาอนาคตจะเป็นยังไงแตรูวา 44 พยัญชนะไทยเขียนแบบนี้ นั่นคือเพลงชา สําหรับเพลงเร็วเนี่ย
มันเริ่มมาผสมอยางเชน เอาสระอะ สระอามาประกอบ แตก็ยังไมรูอีกวาประกอบแลวมันจะกลายเป็น
อะไร แลวสุดทายถาเราเขียนได เราสามารถอานไดมันก็จะไปเป็นเพลงตอไป นั่นก็เหมือนกับวามันเป็น
การวางพื้นฐาน ถาเราทําไดทั้งหมด ทําเขียนทําผสมอะไรไดเนี่ย มันก็กลายเป็น ไปรําเพลงไหนมันก็ได
หมด แลวก็อีกสวนหนึ่งที่มันคิดวาเพลงชาเพลงเร็วสําคัญที่สุดของเด็กที่เรียนนาฏศิลปก็คือมันเป็นการ
จัดระเบียบของรางกาย ตั้งแตศีรษะจนถึงเทา ทุกสวนของรางกายถูกจัดระเบียบใหมันเป็นระบบตั้งแต
เพลงชา อยางเชน การนั่ง การเคลื่อนตัวในทา ที่กาวขึ้นหนา ถอยลงหลังไปดานขาง การยกเทา การ
กระดก การประ ทุกอยางมันจะเป็นกระบวนการอยูในเพลงชาทั้งหมด แลวก็อยางที่ฤทธิพูดก็คือ การ
เคลื่อนตัวไปในทางทิศทาง อยางเชน จากซายไปขวา จากขวาไปดานหลัง กลับมาดานหนาอะไรอยางนี้
นะคะ มันจะเป็นการเคลื่อนตัวที่เป็นพื้นฐานของเด็กทุกคน แลวก็ การฝึกเพลงชาเพลงเร็วซึ่งเป็นเพลงที่
มีขนาดยาว ยาวมากๆ จะเป็นการฝึกความจํา ฝึกมันสมองของเด็กคือ คนที่ฝึกเพลงนี้จะเป็นคนที่ใช
ทักษะทางดานรางกาย ดานความจําดวย เพราะฉะนั้นเด็กที่ไมมีพื้นฐานมาเลย เหมือนผาสีขาวผืนหนึ่ง
แลวถูกแตงแตมไปดวยสีสันตางๆ เนี่ย เปรียบเสมือนกับการที่เริ่มตนในความจํา หนวยความจําเคา
จะตองเมมโมรี่ใสทุกสิ่งทุกอยางมันลงไปเนี่ย ก็คือเป็นการฝึกความจํา กระบวนการจําเพลงยากๆ ยาวๆ
แลวก็เด็กไมเคยเห็นมากอนเนี่ย ถาเด็กผานตรงนี้ไดแสดงวาในสิ่งที่จํายากกวานี้เคาจะชํานาญมากขึ้น

ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต สุขภัฎ
ความสําคัญของการเรียนเพลงชาเพลงเร็ว ในเรื่องหัวขอเทคนิคการสอน ในความคิดของผมเอง
เนี่ยที่มีประสบการณ์ในดานการสอนเพลงชาเพลงเร็ว เพราะวาเป็นโขนพระอยูแลวขั้นแรกเนี่ย กอนอื่น
จะตองใหเด็กรูในเรื่องของประวัติความเป็นมากอน เพราะวา หนึ่งเด็กจะไดเขาใจวาบทบาทของการรํา
เพลงชาเพลงเร็วเนี่ย มีความสําคัญก็คือ การเดินทางของครูพระ ครูนาง เขาจะไดรูวาสรีระเขาควรจะ
ทําอยางไร ความคิดเคาควรเป็นอยางไร มันจะไดไดอารมณ์ของการแสดงดวย เมื่อทราบประวัติแลว
การรําเพลงชาเนี่ยมันมีประโยชน์มากคือ มันไดเทคนิคในการเชื่อมทา เพราะวาการเชื่อมทาแตละทาใน
เพลงชาเพลงเร็วเนี่ยมันจะเป็นการสรางพื้นฐานใหเด็กเอาไปตอเพลงทาอื่นๆ ไดอยางสบายเลยนะครับ
เคาเรียกวาเป็นแนวทางในการสัมพันธ์ทารํา จากทาที่หนึ่ง ไปทาที่สองที่สามเนี่ยเคาจะมีเบสิคของเคา
นี่นะ ทานี้นะ เป็นทารํามือเดียว รําสองมือ เคาจะไปมือกอนแลวไปเทา เทาเดียว จากนั้นมามือสองมือ
เทาดวย เนี่ยนะครับเป็นเทคนิคจากการเคลื่อนจากงายไปหายาก เพราะฉะนั้นเทคนิคตรงนี้เราตอง
พยายามชี้แนะใหเด็กรูเป็นขั้นตอนเด็กจะได ไดความคิด เรียงลําดับจากงายไปหายาก เป็นขั้นตอนๆ นี่
แหละเป็นเทคนิคการสอน พอเด็กไดคิด เคาก็ไดสมาธิดวย ไดสมาธิเนี่ยเคาจะสามารถที่จะเดินตามเรา
ไดตลอด ไมคิดออกนอกเรื่องไป ถาเกิดเราสอนเคาจี้เคาบอยๆ ในเรื่องของการเรียนเพลงชา โดยใช
ขั้นตอนตางๆ เรียงลําดับตามงายไปหายาก เมื่อเด็กสามารถที่จะเชื่อมทาไดแลว เคาก็จะสามารถที่จะ
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บอกวา ทานี้นะ สามารถที่จะไปตอเทคนิคอื่นๆ ไดอีกเยอะ ในเทคนิคในการแสดงรําตางๆ ไดอีกเมื่อเด็ก
เคาเขาใจวาไดเทคนิคตรงนี้แลวเคาก็จะจํา เคาจําปฺุบเคาก็จะสามารถที่จะจําทารําได

นางวัลยา สุขภัฎ
อันนี้พูดหัวขอ ความสําคัญของการเรียนเพลงชาเพลงเร็ว คือ สําหรับพี่นะ พี่ก็เคยสอนทั้งเด็กที่
เป็นพื้นฐานก็คือเริ่มตอตั้งแตเพลงชาเพลงเร็วกอน กอนที่จะตอเพลงอื่น เปรียบเทียบกับเด็กที่ตอรํา
เพลงนั้นไปเลย อยางเชนวา ตอรําเทพบันเทิงใหเด็กโดยไมไดหัดเพลงชาเพลงเร็วกอนอะ จะสอนไดยาก
มากเลย คือวา ความสําคัญของเพลงชาเพลงเร็วเนี่ย มันมีทาที่ครูเคาไดเรียบเรียงไวเนี่ย มันมีทาทุกทาที่
เป็นพื้นฐานของการฝึกรําในเพลงอื่น คือครูเคาก็เอาไมวาจะเป็นลักคอ ไมวาจะเป็นย่ําเทา ไมวาจะเป็น
ฉายเทา ไมวาจะเป็นถัดเทา ในเพลงเร็วอะนะ แลวก็ไมวาจะเป็นการกลอมหนา ไมวาจะเป็นการจีบ ตั้ง
วง ยกเทา กระดกเทา มีทุกทานะคะ มีทุกทารวบรวมอยู ก็คือเหมือนวาเป็นการเรียนที่ยากมาก ในการ
สอน แตเราสอนเราตอทีละนิด แตพอเด็กรําเพลงชาเพลงเร็วไดแลวเนี่ยเคาจะไปหัดสืบเนื่องในเพลงอื่น
ไดงายมากเลยนะ สังเกตไดจากการที่เราสอนเด็กโดย เราอาจจะตอเพลงเทพบันเทิงโดยไมไดตอเพลงชา
มากอน เด็กนี่จะหัดไดยากมากกวา แลวเวลารํายกเทาหรือกระดกเทาก็จะไมไดมาตรฐาน เพราะวาเคา
ไมไดผานการตอเพลงชาเพลงเร็ว ฉะนั้นยังไงก็แลวแต ขอใหไดต อเพลงชาเพลงเร็วสักนิดนึง อยางตัดก็
ยังดี กอนที่จะตอเพลงระบําตางๆ คือความสําคัญของเพลงชาเพลงเร็วก็คือ มีความสําคัญมากนะ แลว
กอนจะตอเพลงเนี่ย คือสําหรับพี่นะ ตองฝึกการกาวเทา การยกเทา การกระดกเทา คือนาฏยศัพท์ตองดี
กอน ถาไมดีเนี่ยพี่จะไมตอเพลงชา เพลงเร็วใหหรอก เพราะวามันจะเป็นยากตอการจับทา เหนื่อยตอ
การจับทา แตถาเด็กยกเทาไดดีแลว กระดกเทาไดดีแลว แลวเราเริ่มตอทาไปตามทาของเคาที่มีหลายทา
เนี่ย มันจะไปไดเร็วกวา ไดเร็วกวาการที่เรารีบตอใหจบเพลงไปกอนแลวมาจับทาทีหลังเนี่ย มันเหนื่ อย
กวา ก็คือ ความสําคัญของเพลงชาเพลงเร็วเนี่ย ยังไงก็แลวแตไมวาจะตัดหรือจะเต็มเราก็ควรจะสอน
กอนที่จะตอเพลงอื่น

นายอโนทัย ส้มอ่า
ความสําคัญของการรําเพลงชาเพลงเร็วนะครับ ก็คืออยางเพลงชาเนี่ยจะทําใหเราเขาใจใน
กระบวนการของการกระทบจังหวะ การกรายมือ ฉายเทา แลวก็ในเรื่องของการฝึกสรีระของรางกายให
มีความสัมพันธ์กันในทวงทาในจังหวะที่ชา แตในเรื่องของเพลงเร็ว นี้จะทําใหเราเขาใจถึงจังหวะซึ่ง
กระชับมากขึ้น ในการกระชับนี้ก็จะแฝงไปดวยลีลาอันสงางาม ซึ่งถาเกิดวาในการรําทั้งสองเพลงนี้ถา
เด็กสามารถจําทารําไดแมนยําเนี่ย จะทําใหเกิดทักษะในการที่จะตอเพลงตอๆ ไป เพราะวามันเป็นการ
ฝึกเบื้องตนเหมือนกัน เปรียบเสมือนแมทาของตัวพระและตัวนางเหมือนกันครับ

รอบที่ 2
นางลออ น้อยวงศ์
พี่ก็สนับสนุนความคิดเห็นของนองฤทธิกับนองรุงดวยเน฿าะ วาที่วาเราฝึกเบื้องตนเราตองฝึก
ความแข็งแรงของรางกายฝึกอะไรสารพัดนั่นแหละ แตในสวนของพี่เนี่ย คือ จะฝึกความอดทนดวย
เพราะเด็กครั้งแรกที่มาเรียนเพลงชาเพลงเร็วเนี่ย ตัวเราเองก็เหอะ กําลังขาอะไรสารพัดเราไมไดเลย แต
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ที่จริงความเป็นครู เราลืมไปวา พอเด็กมาปฺุบเราจะตองใหเคาใหไดอะ เราลืมไปวาเขาเพิ่งเริ่ม มันก็
โงกๆเงกๆ มันก็ไมไดดั่งใจเรานั่นแหละ จริงๆ แลวการเรียนเพลงชาเพลงเร็วเป็นการฝึกความอดทน ฝึก
สมาธิดวยนะ เพราะวาเราตอเพลงใหเคาแลวเราจะนับ ขึ้นชาสองเร็วสี่ เราจะนับ บางทีเด็กมันกังวลกับ
การนับ มันก็เลยลืมทา บางทีจําทาแลวลืมนับ เพราะฉะนั้นครูเราผูสอนเนี่ย เราจะตองประคับประคอง
เคาดวย หนึ่งดวยเหมือนวาเคากลัวเราดวย เพราะหนาครูแตละคนเนี่ย มันสวยแตว าอารมณ์ สายตาดุ
เพราะวาการรําไมวาจะรําอะไรก็แลวแตการฝึกปฏิบัติเราจะตองใชทักษะในการจํา เหมือนกับคนบาย้ํา
คิดย้ําทํามันถึงจะจํา ถาเราไมย้ําคิดย้ําทํามันไมจําหรอก ตอเนื่องเมื่อเราตอเพลงเสร็จเรียบรอยเนี่ย เรา
ตอทารําจะโจงจะเสร็จเรียบรอยเนี่ยก็จะตองมารองไล นอยอีก นอยก็จะเรื่อยๆๆๆ ไปนั่นหละ เด็กไหน
จะรองเพลงนอยไหนจะนับในใจอีก คนเราเนี่ยมันแยกสมองลําบากมันเป็นการฝึกสมาธิไปดวย พอจาก
การไลนอยเสร็จแลวยังตองมาเขากับเพลงทํานองเพลงสรอยสน ทํานองเพลงสารพัดนั่นหนะ เด็กก็ยิ่งไป
ใหญ ถาเคาไมมีความอดทนถาไมมีใจรักจริ งๆ ถาคนที่เคามีพรสวรรค์เคาจะได แตถาไมมีพรสวรรค์เคา
จะตองขยันกวาคนอื่นๆ จะตองแสวงหาความรู เคาถึงจะไดนะคะ เพราะฉะนั้นการรําเพลงชาเพลงเร็ว
หนึ่ง ฝึกความอดทน ฝึกสมาธิ แลวก็ฝึกเคาเรียกวาอะไรอะ ฟังเพลงฝึกทักษะในการจํา หามขี้เกียจ ขี้
เกียจไมได สังเกตดู เด็กเราเนี่ย เด็กปัจจุบันเนี่ยพรสวรรค์มีไหม ไมมี พรแสวงมีไหม ก็ไมมี เพลงชาเพลง
เร็ว หรือวาทารําของไทยเราเนี่ย ของนาฏศิลปไทยเราเนี่ย มาตรฐานเนี่ยแทบไมมีเลยนะ การกดเอว กด
ไหลยังไมเป็นแลวอะ เราจะฝึกเคาวาตะคาดอยูตรงนี้ บางทีเราสอนแลวเราจํา ถามแลวมันยังไมจําเลย
ความที่วาเคาไมใสใจไง สมัยเราเป็นนักเรียนเนี่ย ถาเราไมไดเราจะไมมีทางหยุดเด็ดขาด มันเป็นการยาก
เด็กที่เรียนนาฏศิลปไปแลว ขนาดรําไมดีของเราไปรําที่อื่นเคาก็ยังชม เพราะวาเคาไดพื้นฐานมาแลว ใช
ไหม ไดพื้นฐานของเพลงชาเพลงเร็วมาแลว เพราะฉะนั้นมันก็จะสรางความสัมพันธ์ของรางกายทุกสวน
ตั้งแตหัวจรดเทาเนี่ย ทารํามันจะสัมพันธ์กันทั้งหมด

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
คะสําหรับในสวนของความสําคัญของการรําเพลงชาเพลงเร็วนะคะ ก็เทากับวามันเป็นเพลง
พื้นฐานสําหรับการฝึกในสวนของความเป็นศิลปิน ในมุมที่ตัวเองมองนะคะ เพราะวาศิลปินมันยากตรงที่
มันตองมีการพัฒนารวมกันทั้งทางดานสมองแลวก็ทางรางกายนะคะ มองวาการฝึกเพลงชาเพลงเร็ว
นอกเหนือจากการฝึกทักษะทางดานรางกายแลวเนี่ย ก็ยังเป็นการฝึกเพื่อสรางบุคลิกภาพของผูแสดงนะ
คะ ที่จะตองออกไปรําหนาเวที ในเรื่องของเพลงชาเนี่ย จะมีการใหฝึกการตึงอวัยวะ ทั้ง แขน ขา ไหล
หนาตา ใหเป็นการจัดบุคลิกภาพที่สงางามของตัวละครนะคะ ก็เลยมองวาเป็นการสรางบุคลิกภาพที่ดี
ดวย แลวในสวนของการฝึกที่ยาวนานในแตละเพลงนั้นหนะก็เป็นการฝึกสมาธิ เพราะวาการที่จะสราง
ความสัมพันธ์ของรางกายตลอด ตั้งแตหัวจรดเทาที่จะยักเยื้องเป็นทารําตางๆ นั้นหนะ ผูแสดงจะตองใช
สมาธิอยางสูง เพื่อที่จะใหทารํานั้นออกมากลมกลืนสวยงามแลวก็ถูกตองตามแบบนาฏศิลปตามแบบ
มาตรฐานของนาฏศิลปไทย ซึ่งตรงนั้นเนี่ย นอกจากมันจะตองใชความในเรื่องของจิตใจดวย ในความ
นุมนวลในลีลานั้นมัน จะตองออกจากใจที่เราคลอยตามถึงจะทําใหทารํานั้นออกมานุมนวลและเป็น
มาตรฐานได แลวก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการฝึกในเรื่องของความอดทน ความขยัน เพราะวาเพลง
ชานั้นเวลาเราเริ่มตนรําปฺุบ ครูจะบอกวา ถาตอเพลงชาจบแลวหามรํากึ่งๆ ครึ่งๆ กลางๆ จะตองรํา
ตั้งแตตนจนจบเพลง แลวก็หามรําทิ้งทารํา จะตองมีความอดทน ก็เป็นผลทําใหเป็นการวางรากฐาน ที่
ทําใหเรามีความเคารพครูอาจารย์ดวยอีกประการนึง เพราะวาครูสอนไวแลววาการรําทิ้งทารําเนี่ย ถือ
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วาเป็นเรื่องที่ไมดี ถือเป็นเรื่องที่ไมเป็นมงคลสําหรับตัวเอง เราก็จะฝึกดวยความอดทนพยายามที่จะไม
ทิ้งทารํ า ก็เป็ นผลทําใหสั ดส วนของทารํานั้นหนะ ไดมาตรฐานเพราะวาการตั้งวงในระดับหนึ่งตาม
นาฏยศัพท์ที่ครูสอนมันจะตองใชความอดทน เพียงพอนะคะ การฝึกฝนมันจะทําใหเกิดความชํานาญ
แลวทําใหตอยอดไปไดในที่สุดคะ

นายฤทธิชัย ฝังนาค
ความสํ าคั ญของการเรี ย นเพลงช าเพลงเร็ ว นะครับ เพลงชา เพลงเร็ว เนี่ ยก็ เป็น การปฏิบั ติ
ทางดานรางกายนะครับ ซึ่งเราสามารถกลาวไดวาถือวาเป็นยาหมอใหญเลย ของผูที่เรียนทางดานละคร
นะครับ ซึ่งถาเกิดเปรียบทางดานโขนก็คือ ยาหมอใหญของโขนก็คือการเตนโขนแลวก็การออกแมทา
เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญที่จะขาดไมไดในดานนี้นะครับ การเรียนเพลงชาและเพลงเร็ว
ถาเกิดเราสังเกตใหดีเราจะเริ่มเรียนตั้งแตทาที่งายไปสูทาที่ยาก เริ่มตั้ งแตการนั่ง การทรงตัว การยืน
การยกเทา ซึ่งจะสังเกตไดวาจะมีการฝึกที่เป็นขั้นเป็นตอน ตรงนี้ถาเกิดวามองยอนลงมาเนี่ย ก็เสมือน
กับการสอนใหเด็กรูถึงการปฏิบัติตนไปในตัวดวยวา เคาจะตองเป็นผูที่มีสัมมาคารวะ เป็นผูที่คอยๆ
เติบโตทีละขั้นทีละตอน ซึ่งในกระบวนทารํานั้นก็จะมีกุสโลบายอันนี้แทรกอยูตลอดเวลานะครับ เมื่อฝึก
ไปแลวเด็กจะเกิดวินัย จะเกิดความอดทน จะมีความงดงามของทารําตามมา ที่สําคัญก็คือ เด็กจะไดรู
การใชเทา การใชมือ การใชหนา แลวก็ใชทิศทางตางๆ ในทารําอยางสัมพันธ์กันนะครับ ก็กระบวนทาก็
จะเริ่มจากทางายไปยาก

นางนิรมล หาญทองกูล
พูดถึงยาหมอใหญของนองฤทธิ ก็เลยทําใหมองถึงในเรื่องของลําดับของทารําที่มันอยูในเพลง
ชาเพลงเร็ว เทาที่คิดแลวก็ลําดับตามมาเนี่ย เราจะมองเห็นวาทารําตางๆ ในระบําตางๆ ที่มันเกิดขึ้นมา
เป็ น ร อ ยเป็ น พัน เพลง เราจะเห็ น ว าท ารํ า มั นไมไ ดห นี จากท ารํ าในนี้เ ลย ในเพลงชา เพลงเร็ ว นี้ เลย
แมกระทั่งการใชเทคนิคการเคลื่อนทาการเชื่อมทา สวนใหญเนี่ย ถามองแลวทาหลักมันจะอยูในเพลงชา
แลวก็ทาเชื่อมมันจะอยูในเพลงเร็ว เพราะวามันเป็นการถาย ถายทานึงไปทานึง เป็นการเคลื่อนทา จาก
ทาใหญ ทานึงไปหาทาใหญอีกทานึง ถาสังเกตดีๆ เนี่ย คือทาใหญเนี่ยมันจะอยูในเพลงชา ส วนการ
เคลื่อนทาในการเชื่อมทามันจะเอาทาของเพลงเร็วมาใชเป็นสวนใหญ ยกเวนแตวาทาบางทาเนี่ย เราจะ
ประดิษฐ์ขึ้นใหมในลักษณะของทาที่สรางสรรค์ใหม แตก็จริงๆ แลวมือไมแต ละอันมันก็ไมไดหนีไปจาก
ทาที่มีในเพลงชาเพลงเร็วเลย นี่คือยาหมอใหญอยางที่นองฤทธิพูดเรื่องจริงอันนี้เห็นดวยเลยค ะ ทีนี้เมื่อ
มาพูดถึงเรื่องกระบวนการเรียนการสอนแลวเรามามองวา ในเพลงชาเพลงเร็ว มันนาจะเขาหลักความ
จําเป็นสวนใหญ ในดานความจําของผูเรียนเป็นสวนใหญ จําแลวก็เลียนแบบ ยังไมถึงขั้นเขาใจนะคะ
เด็กตองจําๆๆๆ เพราะวามันจําเยอะ ยาหมอมันใหญมากอะ คือทุกอยางมันอยูในนั้นอะ คือทุกอยางมัน
ตองจํา ใชจําอยางเดียว ตองจําใหไดอะ ถาจําไมไดมันรําไมไดอะ มันไปไมได แลวก็จากความจําทั้งหลาย
แหล แลวก็ฝึกอยูบอยๆๆ มันจึงเกิดทักษะ แลวก็ทักษะที่วานี้มันก็คือความคงตัวของทารํา ความคงตัวที่
มันอยูกับที่กับทาง พอตั้งวงปฺาบมันขึ้นระดับนี้เลย มันจะตองไดระดับของมันเลย วางเทา ประเทาอะไร
อยางนี้อะคะ นี่คือกระบวนการของการเรียนการสอนในเรื่องของในเชิงทักษะ ในเรื่ องของจิตพิสัยก็คือ
ไดวินัย ไดความอดทน ไดสมาธิดวย ไดทุกอยางเลย นั่นก็คือกุสโลบายที่พูดไวที่แทรกไวในการฝึกที่
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เรียกวาแมทาของละคร ในสวนตัวมองวาการรําเพลงชาเพลงเร็วแลวรําแบบวารําแบบตั้งใจรําแลวเอา
หัวใจอยูไวตรงนั้นมันคือ สิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่ดีที่สุดของรางกายทั้งหมดอยูตรงนั้น

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
เพลงชานะคะอยางที่ทุกคนพูดในรอบสองนี่นะคะ หนูเพิ่มอีกนิดนึงในเรื่องของจังหวะทั้งเพลง
ชาเพลงเร็วเนี่ยเด็กอาจจะเรียนรูอยางที่พอเรารําหนาทับไปแลวมาทํานองเพลงไปแลว ตอนเขาเพลง
จริงๆ เนี่ย เด็กจะฟังยาก เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถาเกิดเด็กไดรูหลักในเรื่องของดนตรี หองเพลง เนี่ย เด็กจะ
สามารถที่จะรําไดตรงจังหวะ ถาเกิดเขาใจหองเพลงอะไรดวยอะนะคะ ทีนี้ในตอนนี้เราก็จะสามารถ
สอดแทรกเรื่องของจังหวะ อยางของทารําในของตัวพระเนี่ย ชาสองกลางสี่เร็วแปด มันพอดีหองเพลง
เลยตามหลักโนตสากลดวยอะไรงี้ ซึ่งถาเราสอดแทรกไปตรงนี้เด็กก็จะมีพื้นฐานในเรื่องของจังหวะได
เคาเขาใจตั้งแตเด็กเนี่ย พอโตขึ้นเคาไปเจอจังหวะเพลงแปลกๆ เคาไมฟัง เคาฟังออก เด็กก็จะรูในเรื่อง
ของพื้นฐานจังหวะดวยนะคะ ทีนี้ในเพลงชาเพลงเร็วหนูมองอีกมุมหนึ่ง หนูมองวา เพลงชาเพลงเร็วเป็น
การสรางบุคลิกของตัวพระตัวนาง เชน เคยไปเห็นทาตัวนางเคาแบบวา หนูพูดกับพี่ๆ วา พี่ทาตัวนาง
เคาแบบวาไมมีเหตุผล ทาไมมีเหตุผลเลย คือแบบนึกจะไปไหนก็ไป นึกจะทําทานี้ แทนที่ถาเกิดเป็นตัว
พระเนี่ย เราจีบอยางนี้เราก็จะมวนไปอยางนี้ มันไปตามระบบเหมือนกาว กาวครั้งที่หนึ่งแลวก็ไปไหนตอ
แตนางเนี่ย เคาทําอยางนี้ เอา มันยอนศรกันไป ฮึ่ยมันคืออะไร เรางงวาเอา หนูก็เลยมองวาตัวพระเนี่ย
ทาใหญคอยๆ ยางคอยๆ กาว แตนางเนี่ยยุบยิบๆๆ พระสงางาม แตนางเคาเนี่ย ยิบยอยออนหวานเยือก
เย็น กระตุงกระติ้ง เพราะฉะนั้นเพลงชาเพลงเร็วเนี่ยมันเลยทําใหบุคลิกเดนชัดขึ้นมาจากการรําเนี่ย
โครงสรางของตัวพระก็จะกลายเป็นในแนวๆ นี้คอยๆ ไป เพราะฉะนั้นตัวพระที่ครูเคาหวังไวบนเวทีเนี่ย
ที่เคาโลดโผนบนเวทีเนี่ยจะมีความสงางาม จะไมกระตุงกระติ้งเหมือนตัวนาง แตตัวนางพื้นฐานมาจาก
เพลงชาเพลงเร็วเนี่ย ทําใหเคามีบุคลิกที่ออนชอย ลักคอนิกๆ นักๆ อะไรเนี่ยอะไรอยางนี้ หนูก็เลยคิดวา
มันเป็นการสรางบุคลิกภาพของตัวพระตัวนางตั้งแตพื้นฐานเบื้องตน

ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต สุขภัฎ
ความสําคัญของการเรี ยนเพลงชาเพลงเร็วนะครับ มีความสําคัญเพราะวาหนึ่งมันสรางสรีระ
ของรางกายอยางที่นองรุงเคาพูดนะครับ เพราะวารางกายสรีระเนี่ยมันทําใหเราแข็งแรง สรางจังหวะ
เพราะวา เพลงชาเนี่ยจะทําใหจังหวะในการรําเพลงอื่นๆ นั้นดีขึ้นเพราะวาพื้นฐานของเคามีอยูแลวทั้ง
สองเพลง ทั้งเพลงเร็วเพลงชา มีทั้งแบบเคลื่อนไหวไปดวยอะนะครับ สรางความแข็งแกรงของกลามเนื้อ
เพราะวาความสําคัญของเพลงชาเพลงเร็วเนี่ย เด็กเคาจะรําพอการรําของเคาเนี่ยจะสรางกําลังขากําลัง
แขนใหฝืนตัวอยูไดในการรําเพลงอื่นๆ ดวยนะครับ สรางความอดทนอยูแลวนะครั บ เพราะเพลงชา
เพลงเร็วมันยาวใชเวลานานมากก็เลยตอง ถาใครรําจบแตละเพลงรําซ้ําบอยๆ ก็จะสรางความอดทนได
การรําเพลงชาที่สําคัญนะครับ การรําเพลงชาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ จะไดทารําที่เป็นมาตรฐาน
เพราะวามันเป็นทาเบื้องตนตางๆ เลย อยางเชนการตั้งวง ตั้งวงระดับนี้ ระดับบน ระดับกลางลางเนี่ย
พอเราไปตอรําเพลงอื่นๆ เราบอกเคาวาใชเพลงชานะ ใชระดับเพลงชา เพลงเร็ว เด็กเคาก็จะเขาใจเลย
เหมือนการตั้งจีบเหมือนกัน นะครับ ในทารําที่เราจะไดมาตรฐานอีกมีเยอะแยะเลย เชน การตั้งวงสูง วง
กลาง วงลาง วงต่ํา สงแขนหลังอะไรพวกนี้นะครับ มันมาจากพื้นฐานความสําคัญของเพลงชาทั้งนั้นเลย
เพลงชาเนี่ยเป็นทาหลักๆ ที่จะนําไปสูการรําทารําตางๆ โดยเฉพาะครูก็เหมือนกันก็จะสอนวา เอาทานี้
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อยูในเพลงชา จะไปตอเพลงนางลอย เอา เพลงนี้อยูในเพลงชานะ ดึงจากเพลงชามา ก็จะไดสะดวกขึ้น
จากการตอรําเพลงอื่นๆ ไปดวยนะครับ

นางวัลยา สุขภัฎ
ก็ยังย้ําคําเดิม ที่วาเมื่อกี้ ก็คือ พี่สอนเด็กรําเนี่ย คือเมื่อตอเพลงชาเพลงเร็วจบแลว แลวในการ
ทบทวนใหเด็กอะนะ พี่จะพูดเสมอเลยวา เนี่ย เธอรําเพลงชาเพลงเร็วไดอยางนี้ ครูวาเธอยายไปเรียน
สามัญดีกวา เพราะวาเราเรียนนาฏศิลปเนี่ยเพลงชาเพลงเร็ว ถาเรารําไดไมไดสวยและไมไดดีเนี่ย อยา
คิดที่จะไปรําระบําเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เลยเพราะวาฝีมือมันเหมือนกับเด็กที่เรียนสามัญแลวเคามาหัดในชมรม
นาฏศิลปนะ ถาเธอเรียน แลวเธอรําเพลงชาเพลงเร็วไมสวย เธอก็ไมตองรําที่นี่แ ลว เธอก็ไปเรียนสามัญ
แลวอยูชมรมนาฏศิลปดีกวา ก็คือย้ําคําเดิมวาความสําคัญของการเรียนเพลงชาเพลงเร็วเนี่ย มันเป็น
พื้นฐานที่ดี ที่ดีมาก แลวก็เวลาที่ฝึกเนี่ย ใชเวลาในการฝึกนาน แลวก็ไมวาจะเป็นการตั้งวงเนี่ย กวาจะได
ระดับเนี่ยนานมาก ทีนี้การรําเพลงชาเนี่ ย มันเป็นทารําทุกทาเนี่ยมันเป็นมาตรฐานมันจะตองนิ่ง ไมวา
จะเมื่ อ ประกอบจั ง หวะแล ว ก็ ต ามมั น จะเป็ น ท า ที่ นิ่ ง เคลื่ อ นไหวอย า งในวั ง อะ เค า เรี ย กว า ไรอะ
เคลื่อนไหวอยางราชสํานัก ทีนี้พอเด็กรําเคลื่อนไหวแบบราชสํานักไดสวยแลวนั้น พอเด็กเคาจะไปรํา
อยางอื่นที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม ที่เป็นพื้นบานตางๆ หรือรําที่ประดิษฐ์ขึ้นใหมที่ไมใชมาตรฐานเนี่ย เด็กเคาก็
จะสามารถทําได ทําไดดีเลยละ ทําไดแบบงายกวา เพราะวาเราฝึกอยางยากที่แบบนิ่งไวแลวเนี่ย ทีนี้เรา
ไปหัดอยางอื่นที่ดัดแปลงไปเนี่ย สามารถทําไดอยูแลว เพราะวาอันนั้นมันเป็ นการที่เลียนแบบจากทาที่
เป็นธรรมชาติมันจะหัดไดงายกวา แตถาเด็กไมไดหัดเพลงชาเพลงเร็ว เด็กเป็นทาที่ไมใชในราชสํานักเนี่ย
แลวเด็กเคามารําที่เป็นมาตรฐานเนี่ย ทีทาเคาจะออกเป็นแบบไมนิ่งอะ สรุปแลวความสําคัญก็คือ เรา
ตองฝึกมาตรฐานนี้กอนเราตองขอย้ําคําเดิม

นายอโนทัย ส้มอ่า
ในกรณีที่วาเด็กที่เรียนพื้นฐานไมวาจะเป็นม. 1 หรือ ม. 4 การเรียนเพลงชาเพลงเร็วเนี่ยถือวา
สําคัญสุด เพราะวาตอนนี้เด็กที่ตอเพลงชาจบกอนที่จะไปตอเพลงเร็ว เราจะมีการทบทวนกอนของทุกๆ
วันนะครับ นี่คือทักษะของตัวเอง เพื่อที่จะใหเด็กสามารถฟื้นความทรงจําในทาของเพลงตอไปได ถาเกิด
เคาเขาใจในทวงทาของเพลงชาแลวเนี่ย ในเพลงเร็วก็จะถือวาเคาทําไดดีหรือไมนั้นอยูที่การจําไดของทั้ง
สองเพลงนี้ เพราะในการฝึกเพลงตอๆ ไปเนี่ย ถือวาเพลงชาเพลงเร็วสําคัญที่สุด

ครั้งที่ 2
รอบที่ 1
นางลออ น้อยวงศ์
พี่ก็พูดตอเมื่อกี้เน฿ าะ เพลงชาเพลงเร็ว มันก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะ มันมีเคาเรียกวา
ความสัมพันธ์ของรางกาย เป็นการฝึกความสัมพันธ์ของรางกายทุกสวน ไมวาจะเป็นเทามือ แมแตตา
เวลาเราสอนเด็กใหเคาเอียงขวาเนี่ยเราก็บอกใหเคาเบือนหรือสายตาจะต องมองไปทางซาย มันจะเป็น
การสัมพันธ์ทุกสวนของรางกายอะนะคะ แลวก็หลังจากที่เรามีความสัมพันธ์ของรางกายเสร็จแลว เราก็
จะบูรณาการกับวิชาอื่นไดดวย อยางวิชาคณิคศาสตร์ สมมติวาเราใหเคาเอียงหันหนา นักเรียนหันหนา
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ไปทางขวา นักเรียนจะตองหันหนาไปมุมไหนมุมหอ งประมาณ 45องศา มันเป็นเหมือนกับคณิตศาสตร์
เป็นเหมือนเรขาคณิตไปในตัว มันบูรณาการกับวิชาอื่นไดดวย แมแตการฉายเทาเราจะบอกวาดเทาเป็น
ครึ่งวงกลม อยางนี้เน฿าะ เวลาเราสอนเด็กเด็กจะเขาใจ ในขณะที่เราสอนเคาใหเคาจินตนาการไปดวยนะ
คะ แลวก็แมแตกลามเนื้อ เคาเรียกวาอะไร อนาโตมี่หรอ สวนตางๆ เวลาเราเกร็งใหนักเรียนยกเทาหรือ
กาวเนี่ย นักเรียนตองเกร็งหนาขา เกร็งหนาขามันแลวแตเทคนิคของคุณครู บางทีอยางตัวนางอาจารย์
พรพิมลจะสอนเสมอเวลานักเรียนยกขา ใหหนีบขานักเรียนไมหนีบเธอตองหนีบ...ไว หนีบไอนั่นอะ
ผาอนามัยอะ จริงๆ ไมใหมันตก แลวเด็กจะสามารถทําไดดวย บางทีเราจะตองใชศัพท์ที่เด็กเขาใจงาย
การยกเทาการอะไรอยางนี้ บางทีหันหนาไปทางไหนนักเรียนนูนหันหนาไปทางโรงเรียนชายนูน จริงๆ
เคางงไง เราก็ตองใชศัพท์ยังไงก็ไดที่นักเรียนมันเขาใจนะคะ เหมือนเวลากาวของตัวพระ เวลานักเรียน
กาวขางเนี่ย น้ําหนั กของนักเรีย นจะอยูตรงไหน นักเรียนจะบอกวาน้ําหนักอยูเทาที่กาว แตถามวา
น้ําหนักจริงๆ มันตองอยูตรงไหน ครูก็จะบอกวาอยูตรงเขา คือมันกาวหนาจริงแตน้ําหนักมันก็จะอยูตรง
เขา เพราะฉะนั้นนักเรียนจะตองเกร็งหนาขาเอาไว กดตะคากมาดวย เด็กเคาจะรูวากระดูกอยูตรงไหน
กระเบนเหน็บอยูตรงไหน เคาจะรูเพราะเราสอน เราก็จะฝึกวิชาตางๆ เคาเรียกวาบูรณาการกับวิชาอื่นๆ
เขามาไดดวย เพื่อที่ใหเกิดความเขาใจ เพราะฉะนั้นเราจะตองฝึกตองบอกเคาตั้งแตเคาเริ่มเรียนเพลงชา
เพลงเร็วนี่แหละ พอเพลงอื่นๆ เคาก็จะรู แมแตเคารําที่วาไมดันหลังเนี่ย เราจะตองบอกเคาวานักเรียน
จะตองแอนตรงไหน ทับตรงไหน เหมือนที่ถานักเรียนรําทิ้งกน ภาษานาฏศิลปเคาจะรูวารําทิ้งกนคือ
อะไร แตวาเวลาเรารําจะตองเหมือนนองรุงบอก ตองขมิบตูดอะไรอยางนั้น

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
สําหรับความสําคัญของเพลงชาเพลงเร็วอีกขอหนึ่งที่มองเห็นนะคะ ก็คือวา เพลงชาเพลงเร็ว
เนี่ย เป็นการสรางพื้นฐานความเขาใจการใชนาฏยศัพท์ ใหกับผูเรียนไดดวย เนื่องจากวาการเรียนเพลง
ชาและเพลงเร็วเนี่ย ก็จะมีทานาฏยศัพท์เบื้องตนที่ จะตองสอนใหนักเรียนไมวาจะเป็น ตั้งวง จีบ ประ
กาว กระทุง กระดก ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเรียบเรียงแลวก็เรียงรอยเป็นทารําที่สอดรับแลวก็ตอเนื่องกัน
อยางสวยงามในเรื่องของการเคลื่อนทานะคะ ก็มองวาเป็นการสรางความเขาใจในการใชทานาฏยศัพท์
เบื้องตนของนาฏศิลปเนี่ยอยางดีที่สุดนะคะ เพราะวาทั้งเพลงชาและเพลงเร็วนั้นหนะ มีลีลาที่ตางกัน
ในเรื่องของเพลงเร็วก็จะเป็นการใชคอ ใชหนา ใช ตัว ใชไหล แลวก็การถัดเทาซะเป็นสวนใหญ ซึ่งใน
นาฏยศัพท์เบื้องตนที่เวลาเราใชสอนเด็กเนี่ย ถาการใชในทานิ่งนั้นหนะ ก็จะไดประโยชน์เพียงแคการ
สรางสัดสวนที่ถูกตองแลวก็ไดมาตรฐานเทานั้น แตการเคลื่อนทา การที่จะใชการกระทบจังหวะ หรือ
การคืนตัว การถัดเทา หรือการวางเทาในจังหวะและตําแหนงที่เหมาะสมนั้น จะตองใชการฝึกตาม
ทวงทํานองแลวก็จังหวะของเพลงใหสอดรับกันดวย ก็เลยมองวา นั่นเป็นความสําคัญที่คอนขางเป็นหลัก
ที่ดีสําหรับผูเรียนในดานนาฏศิลปไทยโดยตรงนะคะ รวมถึงการจะชวยทําใหเด็กเนี่ยไดรูหลักการฝึก
ปฏิบัติเบื้องตนดวยวา การรําทาอะไรก็แลวแตมันจะเริ่มตั้งแตงายไปหายากเสมอนะคะ แลวก็ชวยฝึก
ลีลาและความงดงามของทารําไดดวยตัวเอง เพราะวาการฝึกฝนอยูบอยๆ นั้น จะทําใหเด็กสามารถ
วิเคราะห์ในสวนของรางกายและสัดสวนของตัวเองเพื่อสรางทารําที่เหมาะกับสรีระของตัวเองไดเป็น
อยางดี เป็นการสรางบุคลิกภาพของตัวแสดงซึ่งจะทําใหเห็นไดแตกตางกันอยางเดนชัดวาตัวพระและตัว
นางนั้น ทวงทาที่เป็ นเอกลักษณ์แลวก็สรางบุคลิกของตัวเองไดแตกตางกันอยางไร ซึ่งพอสังเกตไดวา
เวลาที่เราสอนเด็กไปไดชวงหนึ่งแลวเนี่ยบุคลิกภาพของเด็กที่เป็นตัวพระและตัวนางนั้นหนะจะแตกตาง
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กันโดยสิ้นเชิงนะคะ เนื่องจากการฝึกเบื้องตนนั้นทําใหเคาไดซึมซับในเรื่องของบุคลิกภาพ เรื่องสัดสวน
เรื่องทวงทาการเดิน การอะไรนี่มันจะปรับเปลี่ยนไปไดหมดเลย แลวก็ที่สําคัญก็คือ ในการฝึกจังหวะ
ทวงทํานองนั้นจะทําใหเด็กสามารถวิเคราะห์ดนตรีแลวก็หนาทับไดถูกตองตามแบบแผน

นายฤทธิชัย ฝังนาค
เอาแบบสรุปๆ เลยนะครับ ก็คือ เพลงชาเพลงเร็วเนี่ยเป็ นการฝึกพื้นฐานทารําที่สําคัญอยางยิ่ง
ที่เราจะไมฝึกไมไดนะครับ บางคนอาจจะไมฝึก พอไมฝึกปฺุบพอไปรําเพลงตางๆ เขาเนี่ย มันทําใหตนเอง
ไมสามารถปฏิบัติทารําชุดนั้นๆ ไดอยางสวยงาม แตถาเกิดกับคนที่เคาฝึกเพลงชาเพลงเร็วมีพื้นฐานมา
เนี่ย ในการตอเพลงตางๆ เนี่ยมันก็จะเป็นไปดวยความงาย สะดวก แลวก็ทารําก็ออกมาไดอยางถูกตอง
เน฿าะ เพราะวามีพื้นฐานการรํามานะครับ ถาจะสังเกตดีๆ แลวเนี่ย เพลงชาเนี่ยจะฝึกในเรื่องของการ
ทรงตัวกอนเป็นอันดับแรก ไมวาจะเป็นจะยืน จะนั่ง เสร็จแลวพอทรงตัวไดแลวก็ตองรูจักการยกเทา ยก
เทาแลวตองยกเทายังไงใหสวยงาม เมื่อมีการยกเทาได ตอไปขั้นที่ยากก็คือ มีการใชเทาในลักษณะตางๆ
เชน ไมวาจะกระดก การถัด ใชเทาในลักษณะตางๆ ซึ่งเยอะแยะนะครับ ซึ่งตรงนี้จะเห็นไดวามันเป็น
การฝึกทีละลําดับขั้น ในสวนของมือนั้นหนะ เพลงชาจะไมคอยนิยมให เด็กเปลี่ยนมือบอย สวนใหญจะ
เป็นทาใหญทาหลัก ทานิ่ง แตเมื่อไปสูเพลงเร็วแลวเนี่ยจะมีการใชมือในลักษณะตางๆ เพราะวาผูเรียน
เนี่ยไดผานการเรียนเพลงชามาเป็นอยางดีแลว การเคลื่อนยายเปลี่ยนมือ เปลี่ยนหนา เปลี่ยนทิศเนี่ย
มันก็เป็นไปดวยดีนะครับ ซึ่งสองเพลงนี้มันก็จะเห็นวามีความสัมพันธ์กันทั้งเพลงชาเพลงเร็วนะครับ ซึ่ง
ก็ตองใหเด็กเขาใจดวยวา ทารําที่ปรากฏเนี่ยเราสามารถเอาไปใชในอนาคตได ไมวาจะเป็นการตอระบํา
ตางๆ การแสดงโขนละคร ก็ดึงกระบวนทารําจากตรงนี้ไปใชทั้งสิ้น ฉะนั้นถาเกิดวามีการฝึกการปฏิ บัติ
เพลงชาเพลงเร็วที่ดีถูกตองแลวก็สวยงามทําจนเกิดความชํานาญแลวเนี่ย ทารําที่ปรากฏออกไปเนี่ยก็จะ
ถูกตองงดงามตามมาตรฐานที่คุณครูไดกําหนดวางไวนะครับ ก็จะเป็นสวนดีที่สามารถนําไปใชในอนาคต
ไดนะครับ

นางนิรมล หาญทองกูล
สําหรับพี่ ครั้งที่ 3 แลวก็อยากสรุปวา จริงๆ แลวเพลงชาเพลงเร็วมีความสําคัญยังไงนะคะ หนึ่ง
ก็คือวาเป็นแมทา เอาสรุปใจความใหญเคาเป็นแมทาเป็นรากฐานของการเรียนรํา เพราะเหตุวาเคาสราง
บุคลิกในการที่จะเป็นพระเป็นนาง ดวยทารํา ดวยพื้นฐานของทารํามันจะถูกแยกเพศไปโดยปริยาย อัน
ที่ ส องคื อ ฝึ ก ความจํ า ฝึ ก ความจํ า ในเรื่ อ งของท า รํ า คื อ ต อ งจํ า ให ไ ด อั น ที่ ส ามคื อ ฝึ ก ร า งกายให มี
ความสัมพันธ์กันไดอยางสมดุล คือความสัมพันธ์ของมือของเทาของอะไรเนี่ย ถาหากมันไมมีความสมดุล
กันมันยืนไมอยู แมกระทั่งทากระดกทาอะไร ถาหากไมมีความสมดุลมันยืนไมได มันเป็นการฝึกรางกาย
นะคะอวั ย วะต า งๆ ให มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น แล ว ก็ ใ ห เ กิ ด ความสมดุ ล ด ว ยนะคะ แล ว ก็ เ ป็ น การฝึ ก
ความสัมพันธ์พอไดทารํามีความสมดุลของทารําแลวมันก็เป็นการฝึกกับทารําใหมีความสัมพันธ์กับดนตรี
เราตองรูดวยวา จังหวะนี้จะตองประเทาแลวนะ จังหวะนี้จะลงแลวนะ อะไรอยางนี้ อันตอไปก็คือการ
ฝึกความแข็งแรงของกลามเนื้อใหมีความคงที่ของอวัยวะตางๆ ใหเกิดความเคยชินแลวก็สวยงาม มันคือ
เกิดทักษะแลวก็เกิดความสวยงามดวย อีกขอหนึ่งก็คือ ฝึกความเขาใจในเรื่องของภาษาสื่อสาร ในวงการ
นาฏศิลปเราเนี่ยเราจะมีคําเฉพาะของเราอยูอยางเชนนาฏยศัพท์ หรือเป็นศัพท์อะไรตางๆ ที่เราใชกันใน
วงการระหวางผูสอนกับผูเรียน เริ่มเลยก็คือ จีบนะ วงนะ ถาหากคนที่ไมไดเขามาเรียนตรงนี้แลวไมได
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ฝึกอะไรตรงนี้อะ ครูเคาจะคอยพูดอยูเสมอ จีบนะ ตั้งวงนะ วงลาง วงกลางสิ ถาเป็นคนอื่นเคาจะไมรู
หรอกแตถาหากเริ่มฝึกตรงนี้ ครูเคาจะเริ่มพูดนาฏยศัพท์ใหได พอมันพูดบอยๆ เขามันก็จะเคยชินมันก็
จะเริ่มรูไปเองมันก็เป็นการฝึกความเคยชินตรงนี้ดวยในการสื่อสารของเรา พูดกันไปปากตอปากสืบทอด
กันมานะคะ ก็อยางที่วาแหละคะอยางที่สรุปกันมาทั้งหมดแลวเนี่ย นั่นหนะคือประโยชน์ทั้ งหมดของ
การฝึกเพลงชาเพลงเร็วที่ผูรําควรจะตองทํา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
ก็สําหรับของหนูขอเปิดประเด็นใหม เพราะหนูมองวา การเรียนเพลงชาเพลงเร็วเนี่ยเป็นภูมิ
ปัญญาในการสรางวิธีการอยูรวมกัน อยูรวมกันระหวางครูกับศิษย์ เพื่อนกับเพื่อน พี่กับนอง หรือวาการ
อยูรวมกันในสังคมแบบเรา สังเกตไดวาเราเนี่ยไมคอยมีปัญหาเพราะอยูดวยการเอื้ออาทร หวงหากัน
ตลอดอยางนี้นะคะ ทีนี้ในการที่เพลงชามันเป็นเครื่องมือที่จะทําใหครูเนี่ยสังเกตนักเรียนไดวานักเรียน
เนี่ยมีสามสิบคน แตละคนมีวิธีการจําอยางไร คนนี้จํายังไงตอแลวไดเลย คนนี้ตอแลวยังไมไดพรุงนี้ได ใช
วิธีการทบทวนมากๆ แลวจึงได หรือคนนี้เราพูดดวยเสียงดังแลวเคาจะได หรือดุไมไดเขาไปแลวจะสั่น
เราก็จะมีวิธีการแกไข คือการเรียนรูซึ่งกันและกัน แลวก็เพื่อที่จะสื่อในการแกไขหาขอบกพรองแล วก็
เรียนรูที่จะอยูรวมกัน เพราะฉะนั้นครูเนี่ยก็จะตองใสใจในทุกรายละเอียดของเด็ก ถาเจอทาผิดของเด็ก
คนนึงตองแกทันที ตองแกทันทีนะคะ แลวก็ตองกระตุนใหเคาอยากที่จะเรียนรูใหเคาอยากที่จะอดทน
ใหเคาพยายามนะคะ ทีนี้ในการรําเพลงชาเพลงเร็วเนี่ย มันแฝง แฝงไปดวยการสราง สรางใหเด็กรัก
ศิลปะ ถาเด็กคนไหนรักเพลงชาเพลงเร็วเคาจะพยายามในการรําเพลงชาเพลงเร็วใหไดเนี่ย เด็กคนนั้นก็
จะเกิดความรักในศิลปะแขนงนาฏศิลป แสดงออกมาไดทางไหน เรื่องของการตรงตอเวลา ตรงตอเวลา
ยังไง หมดคาบเรียนเคาจะเปลี่ยนผา เคาอยาก เคากระตือรืนรนที่จะอยากมาเรียน อยากจะเขาหอง
วิชาเอกใหตรงใหอยูในวิชาเอกใหไดนานที่สุด นั่นคือการตรงตอเวลา การรับผิดชอบฝึกไดยังไง ฝึกจาก
การสังเกตจากการเบิกเทปคืนเทป เก็บแผนซีดี รักษาแผนซีดีของเคา แลวก็นอกจากอันนั้นหนูวามันอยู
ในกระบวนการรําของเพลงชาเพลงเร็วตั้งแตแรกสิ่งเหลานี้ที่กําลังพูดเนี่ยนะคะ พอหมดจากตรงนี้มันถา
เด็กคนนั้นเคาใชจริงๆ เคาปิ๊งกับวิชานี้อะมันก็จะเกิดกับบุคลิกภาพของเคาที่สื่อออกมา บุคลิกที่สงางาม
ทรงตัว ดันหลัง การยิ้มแยมแจมใส ใบหนาที่ยิ้มแยม คือเคารําแลวเคามีความสุข เหนื่อยแคไหนเคาก็มี
ความสุข แลวสิ่งเหลานี้เพลงชาเพลงเร็วเป็นการเชื่อมระหวางครูใหสื่อถึงเด็ก แลวเด็กก็จะสะทอนถึงครู
ดวย

ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต สุขภัฎ
ก็ จ ะเป็ น ลั ก ษณะของการแก ปั ญ หาท า รํ า การแก ปั ญ หาท า รํ า เนี่ ย แหละครั บ ที่ จ ะต อ งใช
เพราะวาหนึ่ง เพลงชา มันเป็นเพลงชาที่เราสามารถเบรกการรําไดเป็นชวงๆ ชวงๆ แลวตอเป็นชวงๆ
ชวงๆ ได แลวก็ทําซ้ําๆๆ ซึ่งมันแตกตางจากเพลงอื่นๆ เชน เพลงหนาพาทย์บางทีเราอาจหยุดรําไมไดใน
ขณะที่เรารําอยูเนี่ยมันเลยอาจจะเอามาแกไขลําบาก แตเพลงชาเนี่ยเราสามารถยอนกลับมารําซ้ําๆ ได
ทําใหเด็กนั้นมีความสําคัญในเรื่องของทารําที่ดีขึ้นนะครับ ประโยชน์อะมีแนนอนนะครับในการรําเพลง
ชาประโยชน์เคามีเยอะ เพราะวามันไดทั้งสรีระ ไดความแข็งแกรงของกลามเนื้อ ไดความอดทน ไดสมาธิ
แลวก็เด็กก็จะคิดไปตลอดตอเนื่องของทารํา วาทาที่หนึ่งจะเป็นทาอะไร ทาที่สองจะเป็นทาอะไร ทาที่
สามจะเป็นทาอะไร ไปซายไปขวานะครับ โดยถาเด็กรูจักการบริหารความคิดเนี่ย เคาจะรูวาหนาตรง
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เป็นหนาที่อยูกับครู หนาหนึ่งหนาสองหนาสามหนาสี่ ถาเกิดเคาไปรําทิศขวาเนี่ยเคาเปลี่ยนเคาจะงง
ฉะนั้นเวลาเราสอนเพลงชาเนี่ย ตองสอนเบื้องตนตั้งแตเทคนิคตรงนี้เลย จะไดประโยชน์กับการที่เด็กเคา
ไปใชในการบริหารจัดการบนเวทีไดหรือตางๆ ของชุดการแสดงอื่นๆ ดวย ความชวยเหลืออยางที่นองรุง
บอกนะครับ เคามีความชวยเหลือกัน เพราะวาบางทีครูตองมีความชวยเหลือในเรื่องของสรีระเด็กอยู
แลว เพราะวาเด็กบางคนเนี่ยโครงสรางไมเหมือนกันสักคน ความคิดก็ไมเหมือนกันนะครับ การจดจําก็
ไมเหมือนกัน การชวยเหลือคืออาจจะเพื่อนชวยเพื่อน ครูอาจจะชวยเหลือเด็ก การชวยนี่ก็คือชี้แนะกฎ
ตางๆ แลวก็ใหทําซ้ําๆ ทบทวนเรียกเดี่ยวมา หรือจะใหเพื่อนทําตามนะครับ ก็สามารถชวยได สิ่งพวกนี้
มีประโยชน์ทุกอยางเลยในการรําเพลงชาเพลงเร็ว

นางวัลยา สุขภัฎ
ก็คือก็พูดมาอาจจะซ้ํากับนองๆ เน฿าะ แตก็จะขอย้ําอีกเรื่องวา ทําไมความสําคัญถึงตองเรียน
เพลงชาเพลงเร็วเพราะวา หนึ่งเวลาที่เราเรียนเพลงชาเพลงเร็วกอนเนี่ย เราจะเป็นการวัดผูเรี ยนโดยตรง
ก็คือวาเด็กจะอดทนไดไหม เราตอทาที่ยาก ซ้ําๆ ทาที่ยากเนี่ย ทําทาใหไดระดับเนี่ย ทํายากๆ เนี่ยเด็ก
จะทนไดไหม อันตอไป เด็กจะมีสุขภาพแข็งแรงไหม ถาเราฝึกเคาหนักๆ เนี่ย ถาใครเป็นโรคประจําตัว
อยางเชนโรคหอบ หรืออะไรเนี่ย ถาเป็นโรคประจําตัวเนี่ยเด็กจะเกิดอาการโดยทันทีเราจะรูนะ แลวก็สิ่ง
สําคัญอีกอยางคือเด็กเนี่ยมีจังหวะไหมในการฝึกเนี่ย คือเราตองรองเพลงใชไหม รองจังหวะหนาทับ จะ
โจง จะ ทิง โจง ทิง เด็กเนี่ยมีจังหวะไหม ในการที่จะเคลื่อนไหวอวัยวะในรางกายเนี่ย แลวก็เด็กสามารถ
บังคับสรีระใหทําพรอมๆ กันไดไหม อยางเชน จีบมือไปดวย ฉายเทาไปดวย ตั้งวงพรอมฉายเทาพรอม
กลอมหนาพรอมกดเกลียวขางอะไรงี้เด็กทําไดไหม แลวก็ถาเราเรียนไปแลวเนี่ยมันจะวัดออกมาไดปฺุบ
เด็กที่ทําไดเนี่ยเราก็จะตอง ก็ดีนะ นั่นคือเด็กสามารถเรียนนาฏศิลปได เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปได เรียน
สาขาละครได สาขาโขนไดนะ แตถาเด็กที่ทําไมไดเนี่ยครูก็จะแนะนําเลยชวงนี้เพราะวาเคาใหลองฝึก
เรีย นกอนสองอาทิตย์ เพื่อย ายสาขาได ครูก็จะบอกเคาวาหนูห นะไมมีทักษะในดานนาฏศิล ปนะคะ
จังหวะหนูก็ไมคอยไดนะคะ ครูวาหนูควรจะไปเรียนสาขาอื่นมากกวา เพราะวาเราไดลองฝึกจากการรํา
เพลงชาเพลงเร็วแลว อันนี้คือ ความสําคัญของเพลงชาเพลงเร็ว แลวก็มีอีกหัวขอหนึ่งที่วาพี่เคยสอนเด็ก
ม. 4 ใหมหนะ คือก็ตอเพลงชาเพลงเร็วใชไหม ตอเพลงชากอนจนจบคือเด็กสามารถรําไดแลว ทีนี้ก็
อยากจะไดเพลงในหลักสูตรก็คือเพลงเสมอควงซึ่ งมันเป็นเพลงสั้นในหลักสูตรก็อยากจะตอ หลังจากที่
ตอเพลงชาไปแลวเนี่ย พอรําเสมอควงเด็กรําเทาไหรก็ไมไดจังหวะ ผิดจังหวะบาง เคลื่อนมือไมทันบาง
เอ฿ะ เป็นสาเหตุอะไร ขนาดคนที่วาเกงที่สุดในรุนก็ยังรําไมคอยถูกเนื่องจากที่วาก็มารูสาเหตุตอนหลังเอง
วา เคาอะรําเพลงชามาเคาถูกบังคับใหรําเป็นมาตรฐาน เป็นชา แลวเคามารําเพลงเสมอควงเนี่ยมันเร็ว
เคาก็ไมสามารถเคลื่อนไหวไดเราก็เลยตองเปลี่ยนการสอนใหม โดยการตอเพลงเร็วกอนติดเพลงชาเลย
พอเพลงชาจบเราตองตอใหเคากอนใหเคาเกิดทักษะในเพลงเร็ว แลวทีนี้เพลงเร็วเนี่ย พอเคาตอเพลงเร็ว
จบใชไหม ตอนนี้เองจะตอเสมอควงจะตออะไร ได ก็คือเด็กตองไดความสําคัญเพลงชาเพลงเร็วตองตอ
จบกอน
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รอบที่ 2
นางลออ น้อยวงศ์
ในหัวขอการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนเริ่มเรียน ถาเป็นเทคนิคของพี่นะ พอถึงเวลาก็
ใหเคาเขามา เขามาแลวก็นั่งคละกันไป ใครอยากจะนั่งยังไงก็แลวแตเคา เราจะดูเคาวาเคานั่งยังไง ดู
พฤติกรรมเคานะคะวาเคานั่งกันยังไง ใหนั่งตามสบาย เพื่อเราจะดูพฤติกรรมเคาวาเคาเป็นยังไง แลว
หลังจากนั้นครูก็ใหเด็กบอกทําความเคารพ พอทําความเคารพเสร็จแลวเราก็ดูเคานั่ นแหละ เรายังไมได
สอนเคาดูวาเคาจะทําความเคารพยังไง เสร็จเรียบรอยพอเด็กเคารพเสร็จเราก็มองดูเคา จากนั้นเราก็ให
นักเรียนแนะนําชื่อตัวเอง วาชื่ออะไร มาจากโรงเรียนอะไร อยูจังหวัดไหน ที่สภาพบานเคาเป็นยังไง
สภาพโรงเรียนเดิมเป็นยังไง พอเคาเขามาในวิทยาลัย เราเคาเห็นอะไรบางที่มันตางจากโรงเรียนเคา
อะคะ เคาก็จ ะพู ดมาตามภาษาเค าอะคะ เคาก็จ ะพูดวามั นตางจากยังไง ตางจากอาคาร ตางตรง
เครื่องแบบ สมัยแตกอนเนี่ยเคาจะพูดเลยวาเครื่องแบบเคาเนี่ยจะไมเหมือนกับเครื่องแบบของนาฏศิลป
ปัจจุบันนี้มันเหมือนกันไปหมดแลวอะนะคะเราก็คงตองใชเทคนิคเดิมนั้นแหละคะ จากนั้นเรียบรอยแลว
ก็ เรายังไมแนะนํ าตัว เอง เราก็จะใหเคาพูดถึง บางคนก็คือรีแล็ กซ์ให เคารองเพลงบางให เคาแสดง
ความสามารถเคาเพื่อใหเคาคลายเครียดเคาเห็นหนาครูแลวเคาจะกลัวอยูแลวนะคะ แลวก็หลังจากนั้น
ครูก็จะแนะนําตัวเองวาครูชื่ออะไร เรามาอยูที่นี่เราเป็นคนที่ไหนเพื่อสรางความสบายใจใหเคาโดยที่ให
เคาไมตองเกร็งเรา แตเรายังไมบอกเคาวาเราเป็นตัวพระหรือตัวนางใหเคาทายวาเราอะเป็นตัวพระหรือ
ตัวนาง เพราะวาสมัยแตกอนนี้ถาเราจะสอนชั้นไหนเราก็ไปสอบสัมภาษณ์เคา แตบางคนเคาอาจจะ
สังเกตตรงนั้นวาเราเป็นตัวพระหรือตัวนาง บางคนก็ไมไดสังเกตเคาก็จะตอบไมไดวาพระหรือนางนะคะ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิม้ แย้ม
สําหรับหนูนะคะ ก็คือการเปิดตัวครั้งแรกระหวางครูกับเด็กเนี่ย เป็นภาพที่สําคัญระหวางครู
แลวก็เด็ก โดยเฉพาะเด็กเนี่ยเคามายอมเกิดความกลัวอยางที่ อ.ลออวา เคากลัวสถานการณ์ กลั ว
สถานที่ กลัวครูใหมอยูแลว เพราะวาจากเด็กที่มาจากเด็กเล็กๆ จะเขาสูวัยเด็กมัธยมเนี่ยยอมมีความ
กลัวอยูแลวนะคะ เพราะฉะนั้นการเปิดตัวสําหรับครูเนี่ยในสวนของตัวเองคิดวาจะตองเปิดดวยภาพที่
แหงมิตรอะ ก็คือ มิตรภาพอะนะคะ ก็คือแสดงออกจากแววตา สีหนา แลวก็รอยยิ้มของครู เพื่อใหเด็ก
เคาไมกลัวเรา ไมกลัวเราแลวเนี่ย เมื่อเด็กไมกลัวเคาก็จะกลาแสดงความคิดเห็น กลาแสดงออกในสิ่งที่
เราอยากใหเคาทํา อยางเชน ใหเคาแนะนําตัว เคาก็จะแนะนําตัวอยางไมใชวาหนูชื่อเด็กหญิงแลวก็มา
จากโรงเรียนอะไรแคนั้น แตจะเป็นกิจกรรมทําใหเคาคลายความกังวลแลวก็เป็นการเริ่มตน ที่จะเรียน
วิชาปฏิบัติกับเรานะคะ ทีนี้เมื่อเราพบกันแลว เด็กก็ไมกลัวเรา เริ่มคุนเคย แลวเราก็เขาใจตัวเคาแลวเนี่ย
สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งของตัวเองก็คือ การจําลักษณะเดนของเด็ก รวมถึงการจําชื่อเด็กใหได หรือถาจําไมได
วิธีการจําชื่อนั้นหนะ บางทีเราเรียกเคาเคาอาจจะเกิดความภาคภูมิใจ อึ่ย แปฺบเดียว ครูจําชื่อหนูได ฮึ่ย
วันนี้ครูเรียกชื่อหนู อะไรอยางนี้ ทําใหเคารูสึกศรัทธา อยากที่จะอยูใกลกับเรา อยากเรียนกับเรา แตทีนี้
วิธีการจํ าเอกลั กษณ์ของชื่อ เราเนี่ย ในใจของตัวเองเนี่ยก็จะใชวิธีการมองหนาแล วหาลั กษณะเดน
อยางเชนการที่เคาพรีเซ็นท์และแนะนําตัวขึ้นมาอยางนี้ อาจจะจําชื่อ สมมติชื่อเคาพองกับเพื่อนของเรา
เราก็จําอยางนั้น หรือวาลักษณะเดนของเด็กคนนี้ชื่อปทุม เรานึกถึงดอกบัวอะไรอยางนี้อะคะ มันเป็นกา
รทริคสั้นๆ ทริคงายๆ หรือวาบางทีการจําชื่อเคาไมไดอยางนี้เป็นการตั้งฉายา ใหเคาดูภาคภูมิใจ อยางนี้
ก็จะเป็นสวนหนึ่งที่ทําใหเด็กกับครูนั้นใกลชิดกัน ลดความหางกันไดมากขึ้นคะ
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นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
คะสําหรับในเรื่องของการเตรียมผูเรียนการสรางสัมพันธไมตรีที่ดีกับผูเรียนเนี่ย ก็ไมตางจาก
สองทานที่ผานมานะคะ ในเรื่องของการที่จะทําใหนักเรียนเขาถึงตัวเราแลวตัวเราก็เขาถึงนักเรียนเนี่ย ก็
ในเทคนิควิธีของตัวเองก็จะเริ่มจากการใหเด็กแนะนํา ตัวของตัวเองนะคะ ไดพูดเกี่ยวกับชื่อนามสกุล
ตําแหนงที่อยู ที่ตัวเองอยู บอกกับเพื่อนนะคะ แลวก็ที่สําคัญที่มักจะใชนะคะ คือเรื่องของแนวคิดหรือ
ทัศนคติที่เคาเขามาเรียนที่นี่ เพราะวามันจะเป็นการแชร์ แชร์ความเขาใจในตัวเอง บอกจุดหมายของ
ตัวเองนะคะ วาที่เคามาเรียนที่นี่เพื่ออะไร คือบางคนเนี่ยเคาก็จะพรั่งพรูออกมาตามที่เคาไดรูสึกอะนะ
คะ เราก็จะเขาใจเคามากขึ้นวาที่เคาเขามาเรียนเนี่ย ดวยใจรักจริงๆ หรือวาโดนบังคับมา หรือวาเคามี
จุดมุงหมายอยางไรในการเขาเรียน เพื่อนๆ ก็จะไดรูจักเคา ไดรูจักตัวตนของเคา รวมทั้งตัวครูเองก็จะได
รูจักตัวตนของเคาดวย นี่อะถือเป็นเทคนิคที่ตัวเองใชมาตลอดและก็ถือวามันเป็นจุดเริ่มตนที่ดีนะคะ ใน
การที่จะใหเป็นการละลายพฤติกรรมที่จะใหผูเรียนไดรูจักกัน ทั้งครูและศิษย์แลวก็เพื่อนๆ ดวยนะคะ
แลวก็ในตรงที่เราใหเคาเขามาพูดเนี่ย เด็กบางคนจะมีการแสดงออกที่แตกตางกัน เราก็จะสังเกตวีธีการ
พูดวิธีการนําเสนอของเคา เพื่อที่จะดูความกลาแสดงออกวาเด็กคนนี้มีแววแบบไหน อยางไร เพื่อที่จะ
หาคาแร็กเตอร์ เพื่อที่จ ะหาจุ ดยื น จุ ดเดนอะไรให เคาเนี่ย เราจะดูจากตรงนี้ หรือวาใครที่อยากจะ
แสดงออกอะไรเราก็จะเปิดกวางใหเด็กได ใครอยากรองเพลง ใครอยากปรบมือ ใครอยากทําอะไรที่
สมมติวาหนูเคยรําตัวนี้มาคะ รํามโนราห์มา จะใหโชว์เลยนะคะ จะใหโชว์วา อาคนนี้เคาเคยรํามาเป็น
แบบนี้ คนโนนเคาเคยรํามาเป็นแบบโนน แชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผาน ผานในเรื่องของการเรียน
นาฏศิลปดนตรีมา หรือวามีความประทับใจหรือวาภาคภูมิใจอะไรก็จะใหเคานํามาพูดกัน ตรงนี้อะนะคะ
เพื่อที่จะใหเคาไดใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น

นางนิรมล หาญทองกูล
สํ า หรั บ พี่ พี่ คิ ด ว า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว า งครู กั บ ศิ ษ ย์ มั น เริ่ ม จาก ตอนนี้ มั น ดี ต รงที่ ว า มั น มี
โครงการคํานับครู ตอนที่จับมือกันกอน ณ เวลานั้นหนะ ชวงเวลานั้นเด็กเคาก็เริ่มรูแลววาเราจะสอน
เคาสําหรับเด็กใหมนะคะ มันจะเป็นภาพแรกที่เคาจํา ทีนี้พอเขามาในหองเรียนสิ่งแรกที่พี่จะทบทวนก็
คือ เราเคยเจอกันแลวนะลูก เจอกันในพิธีคํานับครูนะ แลวรูไหมมันมีความสําคั ญอะไร เราก็จะเริ่ม
ปลูกฝังความเชื่อความเคารพในครูบาอาจารย์ที่เราจะมีอยู ก็จะพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่ควรจะตองเคารพ
บูชา เริ่มมาตองปลูกจิตสํานึกตรงนั้น พี่จะปลูกจิตสํานึกตรงนั้นไวกอน สวนในเรื่องของสัมพันธภาพหรือ
ปฏิสั มพัน ธ์ในเรื่ อ งของตางๆ มัน จะแกไขไปตามสถานการณ์มีการแนะนําตัว มีกิ จกรรมให ล ะลาย
พฤติกรรมของเคา นั่นก็ขึ้นอยูกับที่วามันควรจะเป็นยังไง อันนี้ก็อยูที่ผูสอนดวยวาที่จะตองปรึกษากัน
แชร์กันวาเราจะใชกิจกรรมอะไร สวนใหญก็ไมตางจากคนอื่นก็คือตองแนะนําตัวกันกอน แตสิ่งที่ปลูกฝัง
ในเรื่องของครั้งแรกก็คือความเชื่อ ในความเคารพครู ปลูกฝังไวเลย ณ เวลานั้น แลวก็สิ่งที่เคาควรจะ
เคารพบู ช าอะไรต า งๆ นั้ น นั่ น คื อ สิ่ ง ที่ เ ราปลู ก ไว ใ ห แล ว ก็ ก ารแก ไ ขเฉพาะหน า ในการที่ เ ราจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับเด็ก เพราะเด็กแตละคนที่เคามาเนี่ย เคาจะมีความแตกตางกันบนพื้นฐานของเค า เราก็
คอยๆ ดูกันไป ดูความสะอาด แนะนําในเรื่องของการรักษาความสะอาดของตัวเองอะไรอยางนี้อะนะคะ
แรกเลยจะตองสํารวจกอนเลยวาบนหัวเนี่ยมีเหาไหม นั่นแหละคะ คือสิ่งที่เราจะเริ่ม เริ่มมีเรื่องจะคุยกับ
เคาวา ทุกคนดูนะลูกใครมีสัตว์เลี้ยงแสนรักมาดวย อะไรอยางนี้ แลวเราก็จะชวยๆ กันมันก็เลยเริ่มจะมี
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การติดตาม เราก็จะเริ่มรูโนนนี่นั่นเกี่ยวกับตัวเคา เคาก็จะมารายงาน วาตอนนี้เคาทําอะไรไปบางแลว
สัตว์เลี้ยงเคาเป็นยังไงไปบางแลว อยูกับเคาหรือไมอยูกับเคาอยางนี้อะค ะ นี่ก็เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
ทั้งเคาแลวก็มีปฏิสัมพันธ์ระหวางเคากับครูดวย

นายสมชาย ยิ้มแย้ม
การสรางความสัมพันธ์ของการฝึกเพลงชาเพลงเร็วระหวางครูกับผูเรียนนะครับ ขั้นแรกเราตอง
หนึ่ง เราตองละลายพฤติกรรม ก็คือ เหมือนกับวาการปฐมนิเทศเด็กเพื่อใหมีความสัมพันธ์ระหวางครูกับ
ศิษย์อันนี้คือสิ่งสําคัญ หลังจากนั้นสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือธรรมเนียม ของการเรียนการสอน เพราะวา
จะสรางจิตวิทยาในการเรียนนาฏศิลปไทยไมวาโขนหรือละคร คือหนึ่งประเพณีของการคํานับครู การ
ไหวครู การมอบ ครอบเหลานี้ถือวาเป็นจิตวิทยาใหครูกับเด็ก เด็กกับครูมีความใหเกียรติซึ่ งกันและกัน
เสมือนครูกับศิษย์เหมือนพอกับแมกับลูกสิ่งเหลานี้ก็เหมือนเป็นจิตวิทยาอันสูงสง เมื่อเราไดสิ่งเหลานี้
แลวสิ่งหนึ่งที่จะสรางความสัมพันธ์ก็คือ การสอน เทคนิคการสอนซึ่งแตละคนก็จะมีเทคนิคการสอน
แตกตางกันโดยใชจิตวิทยาของกระบวนการสอน เสริมบาง ลบบ าง เหลานี้เพื่อสรางความผูกพันเหลานี้
คือสิ่งอีกอยางหนึ่ง เมื่อเราไดความสัมพันธ์เหลานี้แลวเราก็จะไปสูกระบวนการเรียนการสอน อยางเชน
การใหเด็กไดแสดงความสามารถเพื่อจะรูจุดเดน จุดดอย ตอไปอยางที่อาจารย์หลายทานกลาวไววา เชน
การรองรําทําเพลง การแสดงวาทะตางๆ การแสดงอะไรก็ได ที่คิดวาอะไรคือจุดเดนของนักเรียนที่เขา
มาสูกระบวนการของการเรียนนาฏศิลปไทยโขนละคร เมื่อสิ่งเหลานี้ที่เราพูดถึงกลาวอางมานี้แลวก็ไปสู
กระบวนการของการฝึกหัด กระบวนการของการหัดพื้นฐานสิ่งหนึ่งก็คือนอกจาก มารยาท การนั่ง การ
ไหว การกราบ การเดิน การยางกรายของการเรียนนาฏศิลปนั้นหนะ ถือวาเป็นเอกลักษณ์ในการเรียน
การสอน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแตโบราณ อันนี้คือการนั่ง การไหว การกราบ หลังจากนั้นก็
เขาสูกระบวนการของการอาจจะใหฝึกการนุงผาโจงกระเบน ขั้นตอนของการตางๆ พื้นฐานของการฝึก
เพลงชาเพลงเร็ว การดัดมือ อะไรเหลานี้ ก็ไปสูกระบวนการของการพัฒนาไปเรื่อยๆ แตอยูในพื้นฐาน
ของความสัมพันธ์อันดีและพื้นฐานของกระบวนการเรียนนาฏศิลปไทย โขนละคร

นางวัลยา สุขภัฎ
หัวขอการสรางความสัมพันธ์ระหวางครูกับผูเรียนนะคะ ก็คลายๆ พวกเพื่ อนๆ ที่พูดไปแลวก็
คือ พอเขาไปในหองปฺุบคุณครูก็จะแนะนําตัวเองกอน วาประวัติสั้นๆ วาตัวเราเนี่ยชื่ออะไร จบมาจากที่
ไหน แลวก็สอนวิชาอะไรนะ แลวก็หลังจากแนะนําเสร็จแลวก็จะใหเด็กนักเรียนเนี่ยทีละคนเนี่ยเพราะ
เคานั่งกันเป็นแถวเนี่ย ใหเคาแนะนําแตละคน แนะนําประวัติตัวเองแลวก็ชื่อโรงเรียนที่จบมา แลวก็คนที่
แนะนําใหเขามาเรียน หรือวาเรียนดวยตัวเอง หรือวามีครูแนะนํามา แลวก็ถามวาทําไมถึงมาเรียนที่นี่
อะไรอยางนี้อะคะ ก็ถามเคาใหรูวาทําถึงมาเรียนนาฏศิลป อยากรูสาเหตุวาทําไมเคาถึงมาเรียนนาฏศิลป
แลวก็หลังจากนั้นมีความสามารถที่พิเศษอะไรบางใหชวยแสดงใหเพื่อนๆ ดู แลวก็ถาใครรองเพลงเคาก็
จะรองเพลง เราก็จะเห็นวาคนนี้รองเพลงเกง ถาใครรองลิเกไดเคาก็จะรองลิเก อะไรอยางนี้ แตบางคนก็
ไมกลาแสดงออก ครูก็จะบอกวาหนูจะเรียนเอกนี้ไมไดหนูจะตองมี ความกลาแสดงออกนะ เพราะวา
เรียนสาขานี้เราจะตองมีความกลาแสดงออก เพราะไมงั้นครูก็ไมรูวาหนูจะเรียนดานการแสดงไดหรือ
เปลา แลวหลังจากนั้นพอแนะนําตัวกันหมดทุกคนแลวครูก็จะเลานิทาน ตัวครูเองเนี่ยชอบเลานิทานให
เด็กฟังนะ เพื่อสร างความสัมพันธไมตรี ทีนี้นิ ทานที่ครูจะเลาก็ เป็นเรื่องเกี่ยวกับตํานานการฟูอ นรํา
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เพราะวาเรามาเรียนดานนี้แลวเราก็ตองใหเด็กรูวาตํานานการฟูอนรําเนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไงแลวก็ใน
ตํานานเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเทพเจาที่เราจะเคารพนับถือดวย ก็คือ พระอิศวร พระนารายณ์ อะไรเหลานี้
คือเราก็จะเลาให เด็กฟังเด็กเคาก็สนใจฟังอยางดี เพราะวามีการเลานิทาน พอเลานิทานจบแลวก็เป็น
การปลูกฝังเด็กไปวา เราไดรับถายทอดมาจากวัฒนธรรมดานนี้มาจากประเทศจีนและอินเดีย ฉะนั้น
นิทานที่ครูเลาเนี่ยมันมาจากอินเดียนะ แลวก็มันเป็นตํานานความเชื่อของพราหมณ์ เพราะเราเรียน
นาฏศิลปเนี่ย เดี๋ยวพอหนูเรียนไปอีกสักพักก็จะมีการประกอบพิธีไหวครูทางดานศาสนาพราหมณ์ แลว
หนูก็จะเห็น เคาก็จะมีการบูชาเทพเจา ซึ่งมี พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม

ครั้งที่ 3
รอบที่ 1
นางรัดใจ ศิริพงษ์
ในหัวขอการสรางความสัมพันธ์ระหวางครูกับเด็กนะคะ ของพี่นะคะพี่ก็จะจัดกิจกรรมในการ
เลนเกมส์กอนนะคะ ในการแนะนําตัวเองของเด็กๆ นะคะ เพราะวาเรายังไมไดแบงพระนางนะคะ แลว
ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวาทําไมนักเรียนถึงมาเรียนที่นี่ แลวรูไหมคะวาเรียนนาฏศิลป ละครเป็น
แบบไหน เพราะเด็กบางคนคิดวาเป็นโรงเรียนที่สอนเตนอยางเดียวไมไดสอนพวกวิชาการนะคะ แลวก็
พวกที่เคามาเรียนกับเราไดเนี่ยจะชมกับเด็กเสมอวาเราจะตองเป็นเด็กพิเศษจริงๆ คือตองเกงทั้งสอง
อยาง แลวก็พอเราสรางความสัมพันธ์นะคะแลกเปลี่ยน มาเรียนไดยังไง ชอบ พอแมใครบังคับมาหรือไม
ซึ่งระยะหลังเนี่ยจะไมมีนะคะ ระยะหลังเนี่ยจะไดรับคําตอบวาชอบแลวก็ทราบดวยวานาฏศิลปเนี่ยเคา
เรียนยังไงก็เลยไมมีปัญหา แตเวลาเราสอนไปมันก็จะเกิดปัญหาทีหลังแตตรงนี้ยังไมพูดถึงตรงนั้นนะคะ
วาพอเราเล นเกมส์ แนะนําตัว นะคะ แล ว ก็กลาวถึงนะคะวาวิทยาลัยของเรามีการกําหนดกฎเกณฑ์
อยางไรในการเรียนนะคะไมวาจะเป็นวิชาศิลปะหรือวาวิชาสามัญนะคะวา เราจะตองตั้งใจ ถาสมมติวา
เราไมไดตั้งใจหรือวาเผลอไปนะคะก็จะขาดเรียนบอยก็จะทําใหการตอเพลงนะคะโดยเฉพาะการที่จะ
เริ่มตนสอนเพลงอันดับแรกคือเพลงชาเนี่ยมันก็จะไมทันเพื่อนนักเรียนจะตองมีความตั้งใจในการเรียน
นะคะ

นางวัลยา สุขภัฎ
ก็สวนใหญไมคอยสอนม.ตนเน฿าะ สวนใหญจะสอนม. 4 ใหมบอยเน฿าะ ทีนี้การคัดเลือกผูเรียน
สวนใหญเราก็จะตกลงกันกับครู ตัวนางนะคะ สว นใหญครูตัวนางเคาก็จะให ตัวพระเลือกกอนเสมอ
เพราะวา คือตัวพระเนี่ยเคาจะตองเลือกหนาที่รูปไข ตาตี่ตาไรพี่ไมสน แตขอหนารูปไขกอน ชวงคอยาว
คอระหง แลวก็ชวงแขนขายาว เพราะวาถาไปรํานางเนี่ย แขนจะเกงกาง เพราะวานางเคาจะรําหนีบใช
ไหมคะ ตัวพระเนี่ยเคาจะปลอยออกเต็มที่ก็จะดูชวงตัวนะ ของพี่นะ ชวงตัวยาวขาสั้นไมเป็นไร แตขอ
ชวงตัวบนยาว ถาแตงเครื่องออกมาแลวก็คือแตงตัวพระแลวจะสวย เพราะชวงขาเวลาเรารําเนี่ยมันยอ
อยูแลว ก็คือ พี่จะใหเด็กเนี่ย นุงผาตอนนี้เรายังไมไดสอนนุงผาใชไหม เราก็จะใหเคารัดเสื้อ ดึงเสื้อใหตึง
ใหยืนตัวตรง จะดูวาหลังงอไหม จะดูสรีระเคาจะดูชวงตัว จะดูชวงคอ จะดูชวงแขนวาแขนยาวไหม แต
ที่เนนที่สุดก็คือหนารูปไขนะคะ แลวก็ตัวนางเคาก็ยินดีนะคะ เคาจะใหครูตัวพระเลือกกอนเสมอ นา
สงสารครูตัวนางเหมือนกัน เพราะวาเด็กสวนที่เหลืออยางเชนหนากลม หรือหนารูปหัวใจ หนารูปหัวใจ
ก็คือ หนากลมแลวตรงคางจะแหลมๆ คางจะแหลมๆ เนี่ย สวนใหญก็จะไปเป็นตัวนางเน฿าะ ชวงคอสั้น
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ชวงตัวสั้น ก็คือจะไปเป็นตัวนาง แลวก็เรื่องผิวสําหรับพี่นะ เรื่องผิวสําหรับพี่พี่ไมสําคัญขอรูปหนารูปไข
กับชวงคอยาว ชวงแขนยาว แลวก็ชวงตัวยาว แลวก็จะพูดกับเด็กเสมอวาตอนนี้ตัวเธอเนี่ยก็ยังไมรู
เพราะวาเธอยังเล็กอยูก็ไมรูวาจะโตไดแคไหน พี่ก็จะถามวาพอแมหนูโตไหม ปูุหนูโตไหม ยาหนูโตไหม
แตตอนนี้หนูอะตัวไมสูงมากแตสรีระหนูอะตัวพระ แตถาปูุยาตายายหรือพอแมหนูตัวโตเนี่ย ครูจะใหหนู
เป็นตัวพระนะ เพราะวาหนูมีสิทธิที่จะตัวโตได ตัวโตไดอีกกินนมเยอะๆ อันนี้คือ ก็คือจะเลือกเคาไวกอน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
ของหนูนะคะ จะดูที่โครงแรกก็คือหนากอน ทุกอยางเลยมันอยูที่หนาแหละมันจะยาวมันจะ
เป็นรูปไข แตวาถาสวนประกอบอื่น ถาหนายาวแตตัวมันไมไป มันจะเหมือนไอเจาวิภาดาอะ ช องขุนทด
แตถามวาถาเป็นพระเราดูเหมือนลักษณะที่พี่ๆ ทุกคนบอกมาคือลักษณะตามโครงสรางแตโบราณที่
โบราณกําหนดมาวาตัวพระตองมีลักษณะอยางไร ตัวนางตองมีลักษณะอยางไร แตนี่ในเมื่ออาหารหรือ
วาพันธุกรรมของเด็กในสมัยนี้อะ มันไมเหมือนเดิมมันไมเหมือนโบราณแลวเนี่ย เด็กรูปรางเคาจะเปลี่ยน
นมจะใหญส ะโพกเคาจะอวบ อว นขึ้นมา หรื อวา อะไรอยางนี้อะ ก็คือถ าเป็ นพระตัว เล็ ก ตอ งมอง
ลักษณะกอนวาเคาจะไปทางไหนตอได อยางเชนเจาวิภาดาเนี่ย หนาพระลําคอก็ยาว แตมันเตี้ย แตเรา
สามารถเสริมบุคลิกในระดับตอไป ตองมองแววเคากอนวาเคาไปไดไมไ ด ถาเคาไปไดปฺุบเนี่ยกลายเป็น
กวาง กวางเล็ก หรือวาเป็นพระตัวเล็กๆ ก็เป็นตัวละครที่สามารถดันใหเคาไปถึงตัวละครที่เป็นพระ แต
เป็นพระตัวเล็กๆ ได แตเด็กตองมุงมั่น ตองมองอนาคตของเด็กตัวที่เล็กจริงๆ คือจะใหกลับมาเป็นนาง
รูปหนาไมได แตถาเป็นตัวเล็กเนี่ ย เราสามารถรําพระไดอยางเทห์ๆ เนี่ย เราสามารถฝึกปั้นเป็นในตัว
ละครที่เป็นพระเล็กๆ เชน ตัวลูกสินสมุทร กวางทอง พลายชุ มพลอะไรอยางนี้ ได มองตัวละครแตเป็น
ระบําแบบคนอื่นไมได ศรีสัชไรงี้ไมได อาจจะเป็นระบําเล็กๆ ประทีปทอง คือมันมีบางสวนที่ไปได ทีนี้
ถามวา นอกจากดูรูปรางโครงสรางแลวเนี่ยหนูจะดูมือกับเทา ถาเทาใหญมือใหญแสดงวาอนาคตเด็กสูง
สูงแนนอน ถามือดูลักษณะมือเคากลางๆ แบๆ เนี่ย หรือวานิ้วเรียวยาว นิ้วจะออกยาวๆ เด็กพวกนี้จะ
สูงเพราะกระดูกเคาสูง กระดูกเคาตอยาว เทาใหญเนี่ยแสดงวารอไววาเพื่อ ที่จะรับน้ําหนักตัวเคา สูง
แนนอนคนเทาใหญอะ จะสังเกตวา คนตัวเล็กเทาเคาจะเล็ก สวนใหญตองเบอร์ 6 เบอร์ 7 นอกจากดู
กระดูกดูมือดูเทาแลวเนี่ยถาสมมติมันตัดสินไมไดวาเด็กคนนี้กึ่งๆ พระก็ได นางก็ได หนูจะถามเคาวา
ชอบเลนกีฬาไหม ถาเคาชอบเลนกีฬาถามว ากีฬาประเภทไหน ถาเป็นวอลเลห์บอล บาสเกตบอล อันนี้
พระแนนอน เพราะเคาจะดูหาวหาญเล็กนอย แตถาเป็นประเภทเลนอะไรเบาๆ เล็กๆ นอยๆ อันนี้
ผู ห ญิ ง บุ ค ลิ ก จะเป็ น ตั ว นางอย า งแน น อน จะดู บุ ค ลิ ก ของการเล น กี ฬ า จะดู บุ ค ลิ ก ของการใช
ชีวิตประจําวันของเคา อยางเชนเด็กที่ช อบวอลเลห์บอล ชอบเลนกีฬาที่ปะทะเนี่ยมันจะมีบุคลิกที่หาว
เพราะฉะนั้นคนที่จะรําตัวพระเนี่ย มันจะตองมีบุคลิกที่หาวๆ ผึ่งๆ อะไรงี้ อยางตอนนี้หนูมีแฝดคูหนึ่ง
ตอนแรกมาตัวเทากัน หนาตาก็เหมือนกัน เราจับยังไงไมรู เราก็จับอีกคนนึงไปพระ อีกคนนึงไปนาง
ตอนนี้บุคลิกสองคนแตกตางกัน แลวคนที่เป็นพระเนี่ยสูงกวาตัวนาง พระนางตางกันเลยจากคนที่เป็น
ฝาแฝดกัน

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
สําหรับการคัดเลือกผูเรียนนะคะ เทคนิคมันก็ไมแตกตางคลายกันมาก เทคนิคไมไดแตกตาง
เหมือนกับวาคาแร็กเตอร์ของตัวแสดงเนี่ยมันระบุอยูแลว วาถาเกิดวาสูงใหญก็สมควรจะตองเป็นพระ
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นะคะ แลวก็ตัวนางตองเป็นเพศที่ออนหวานนุมนวลก็ตัวเล็กลงมาหนอย คือถาดูความสู งเทคนิคเดียว
แรกเลยก็คือ เรียงตามลําดับไหล เสร็จแลวเราจะดูโซนหนา เรียงตามลําดับไหลเสร็จแลวเราจะรูเลยวา
ครึ่งไหนที่จะหนาเป็นนางครึ่งไหนที่จะหนาเป็นพระ แตพอหลังจากนั้นจะเริ่มดูรูปหนา ถารูปหนาใครที่
เตี้ยนะคะ ใครที่เตี้ยแตรูปหนา คือถา 150 เนี่ย ถาสูงไมเกิน 150 เนี่ย ควรจะเป็นนาง ถึงแมวารูปหนา
ยาวมากก็ตามนะคะก็จะเลือกใหเป็นนาง แตถาเราดูรูปหนาปฺุบดูความสูงแลวเนี่ย คือรูปรางเตี้ยแตหนา
ยาว จะดูแขนแลวดูชวงตัว ถาชว งตัวยาว แขนยาว แลวขา เด็กพวกนี้ตัว เตี้ยขาจะสั้น เราก็จะดูวา
คาแร็กเตอร์ในการเดินเหินเนี่ยเคาไปทางไหน แตถาดูแลวคอนขางจะหาว ก็จะตัดไปพระ แตถาเกิดดู
แลวอาจจะนุมนิ่ม อาจจะโตไดไมมากก็จะใหอยูนางนะคะ คือหนาของพระเนี่ยใสยอดยังไงหนาเคาก็จะ
สวยอยูแลวพระวาหนาเคาจะรูปไข แตสําหรับนางเนี่ย เวลาเลือกเราจะเลือกต่ํา กวา 150 ลงมา หรือวา
เกินขึ้นไปก็ไมนาจะเกิน 156 กําลังสวยอยางคุณครูเนี่ย ถาเกิน 158 ปฺุบเนี่ยมันจะดูนุงผามันจะลอยจะ
ไมคอยสวย ถาใกล 160 ปฺุบเนี่ย ตัวนางจะนุงผาไมคอยสวยมันจะลอย จะเลือกประมาณ 156 ไมเกิน
โซนนาง แลวก็จะดูกน ดูสะโพก ถาสะโพกผาย ตั วกลมแขนกลมหนากลมจัดไปเลยคะนางนะคะ แลวก็
ดูนองและขา คือนางเนี่ยน องทูไมเป็นไรคะ รําผ ากองสวยได แลว ก็รับน้ําหนักนางสวนใหญนางรับ
น้ําหนักเยอะนะคะเพราะวารํายอ ถาขอเทาดีก็ไปรอด แตอยางพระเนี่ย เคานุงสนับเพลาแลวเนี่ยเคา
ตองโชว์ปรีนอง ถาปรีนองทูปฺุบเนี่ย มันก็ไมคอยงามเทาไหร ดูไมระเหิดระหง สวนใหญตัวพระก็จะใหขา
เรียว ขาเรียวตัวสูงรูปหนายาวแขนขายาว แตถานางเนี่ย สะโพกใหญนิดนึงนองทูดิฉันก็เอาคะ ดิฉันรับ
เพราะฉันรูถึงยังไงฉันก็สวย เพราะเราสรางคาแร็กเตอร์สวยไดเสมอ

นางนิรมล หาญทองกูล
คะสําหรับการคัดเลือกตัวผูเรียนที่จะเรียนเป็นพระหรือเป็นนางถาหากวาเด็กเขามาตอนเล็กๆ
เลยเนี่ยเราคอนขางจะลําบากที่จะเลือกแลวก็ชัดเจนไปเลย แตสวนใหญมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระของเคาอะแตก็จะเป็นมาสูงตอนหลังก็ตองเปลี่ยนใหอะ แตบางทีถึงมาสูงตอนหลัง เนี่ย ถาบุคลิก
เคานิ่มนวลแตมันไมเหมาะที่จะเป็นพระถึงแคเคาสูงเนี่ยก็ไปไมไดเหมือนกันดวยลีลาดวยอะไรดวยทวงที
เคาเป็นนาง อยางนี้ก็ตองยอมเหมือนกันที่จะเอาเคาไปเป็นนางใหญอะไรอยางนี้ ทีนี้หลักๆ เลยมันก็จะ
เหมือนทั่วๆ ไปอาคะ เราก็จะใชเครื่องใหญเนี่ย ใชการยืนเครื่องใหญเป็นหลัก เป็นตัวตั้ง ดูแคยอดอยาง
ที่ขวัญบอกเพราะพระเนี่ยหนาชวงหนาผากจะตองสวยเพราะเวลาเขากรอบมันไมมีกระบังหนาชวยไง
หนาผากตองรับกับกรอบหนา มันจะพอดี คือไมตองเก็บผมเลยอะ แคนี้อะไรอยางนี้มันไมไดบางทีมันก็
จะมีชองวางมันไมเต็มไง มันไมเต็มมันก็ไมสวยแลวมันก็จะหลวมดวย อีกครั้งเรื่องความสูง หมายถึงวา
ถามันยังดื้อเรียนใชไหม วิธีการก็คือก็ตองเลาเครสตัวเองใหฟังกอน วาคุณครูก็เป็นอยางนี้เหมือนกันนะ
ลูก แลวจริงๆ มันก็ตองแพตัวเองอะ เราหานางคูไมได เราจะมาเขยงไปตลอดมันไมไดมันก็ตองแพภัย
ตัวเองอะ แขนขาเราสั้นเราก็ตองพูด เลาใหฟังพี่นางเมื่อกอนหนานี้หนูมีนาง หนูจะมีบุญร่ํา มีอัมไพ ที่
แบบวาไซต์อยางนี้แลวหนูจะเป็นพระได ทีนี้พอเสร็จแลวอะ บุญร่ําก็ออก อําไพก็ออกมาเรียนชั้นกลาง
มันก็ไมมีนางเราก็ไมรูจะหันไปหาใคร ถาเกิดเป็นตัวนางเนี่ย หนาผากตรงชวงมงกุฏนางชวงหนาผากเนี่ย
มันจะกวางกวาของพระมันจะแบบออกมาดานขางไดมันมากกวา ถาเด็กหนาผากกวางแลวหนาออก
กลมนิดนึงเนี่ยมันจะไปรับกับยอดพอดี แตทีนี้ไอเรื่องคางเนี่ย ถาเป็นตัวนางแหลมหรือไมแหลมมันไดอยู
อะนะคือมันสามารถกลมไดหมดอะ แตถามันแหลมไดจะสวย คือหลักการการเลือกอันแรกเลยหลักใหญ
จะอยูที่ตรงนี้ที่วานี่อะคะ อยูที่หนากอน มองเพราะเรามองเห็นหนากอนใชไหมคะเพราะเรามองหนา
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กอน พอตอไปเราก็จะมามองที่รูปรางชวงไหลชวงคอชวงไหลชวงเอวชวงตัวยาวไหม เพราะเด็กบางคน
ชวงตัวไมยาว ถาชวงตัวสั้น ตองรับเป็นนาง อันตรายมากสําหรับพระอะ สมมติชวงตัวสั้นปฺุบมันจะไม
สงางาม ก็คือเวลารัดเครื่องพระอะ มันจะเห็นบอดี้ทั้งหมดใชไหม มันจะตองชวงคอชวงไหลชวงเอว ถา
มันยาวมันรัดเครื่องมันจะเห็นหมดไงคะ แตถาเกิดตัวนางผาหมนางมั นบังอยูแลวแตถามันสั้นเสียจนเขา
ขั้นนั้นเขาขั้นพิการก็ไมไหวนะ ไมรับตั้งแตแรก แลวความเหมาะสมเนี่ย บางทีความเหมาะสมของชวง
แขนชวงขาดวยอะไรดวยหลายๆ อยางที่ดูประกอบกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยางที่บอกอะคะ เด็กที่เขามาใหมๆ
มันยังเล็กๆ อยูโอกาสที่จะผิดพลาดมันเยอะ เพราะวามันจะโตไมโตเราก็ไมรูอะเน฿าะวาพันธุกรรมบาน
เคาขนาดไหนอะไรยังไงเราก็ดูคราวๆ ไดแคนี้ แตถาเด็กโตมาแลวเด็กเขาชั้นกลางใหมอะไรอยางนี้มันจะ
แยกงายขึ้นเพราะวาเคาโตเต็มวัย

นางมัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์
การสร า งความสั มพั น ธ์ร ะหวา งครูกั บผู เรี ย นนะคะ จากเทา ที่ป ระสบการณ์ที่ ส อนมาก็ คื อ
แนะนําตัวเองแลวก็ใหนักเรียนแนะนําตัวซักถามพูดคุยเพื่อสรางความเป็นกันเองและมนุษยสัมพันธ์
ระหวางเด็กกับเด็กแลวก็ครูกับนักเรียนเพราะตางคนตางมาตางถิ่นกันนะคะ แลวก็พยายามหาหลั กใน
การจําชื่อของนักเรี ยน หาเอกลักษณ์ของแตละคน ซึ่งชวงแรกๆ เนี่ยเราก็ตองหาสัญลักษณ์หลายๆ
อยาง อาจจะใชเวลาเร็วหรือวาชาตามระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะ แลวก็สรางความอบอุนและความ
เป็นครอบครัวเดียวกัน พยายามใหเคารูวาไดเขามาเป็นสวนหนึ่งของวิทยาลัยคือรั้ว เขียวขาวของเรา
และเลาถึงความสําคัญของสถาบัน วาสถาบันเราเนี่ยมีเอกลักษณ์ของการที่ไดเขามาเรียนนี่คือ คนที่จะ
ไดเรียนนาฏศิลปนี่ก็คือตองมีความสามารถ ความฉลาด ที่แตกตางจากที่อื่น คือหลายๆ อยาง ถาอยาง
ไปเรียนสามัญเคาจะไปเรียนพิเศษเสริม เรียนอาน หรือวาเปิดในเน็ตได แตการที่เคามาเรียนนาฏศิลปนี่
คือ เคาตองไดลงมือปฏิบัติ ตรงนี้คือ ใหเคาเห็นคุณคาวาเคาเลือกมาเรียนตรงนี้ เป็นอะไรที่โดดเดน แลว
ก็ฉลาดกวาคนอื่น สรางความมั่นใจใหเคา แลวก็ใหเคาเห็นคุณคาวิชาที่เคาเลือกมาเรียนนะคะ เพราะ
บางทีเราก็ตอ งดูวาเด็กที่เคามาเรียนเนี่ยถูกผูปกครองเลือกใหเรียนหรือวาเคาเลือกเรียนดวยตัวเคาเองที่
เคารักและเคาชอบในวิชานี้ ซึ่งมันก็จะวัดใหเห็นวา ความตั้งใจของผูเรียนที่เคาตั้งใจมาเรียนกับแบบที่
เรียนตามใจผูปกครองเนี่ย คือความใสใจความพยายามที่จะเรียนในวิ ชานี้มันก็จะแตกตางกันอะนะคะ
แลวก็สรางความภูมิใจในวิชาชีพพยายามใหเคาเห็นความแตกตางความโดดเดน ความมีคุณคา ใหเคา
เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยซึ่งคนที่มาเรียนที่นี่ จะไดไปตางประเทศไดเผยแพรตางประเทศหรือวา
แตงตัวสวยๆ มีความสามารถในวิชาอื่นๆ เสริมเขา มาอยางเชน การแตงหนาทําผม ซึ่งมันเป็นเทคนิคที่
เคาจะไดเรียนจากวิทยาลัยของเรา

ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต สุขภัฎ
การคัดเลือกตัวโขนพระเนี่ยก็ตองดูตั้งแตหัวจรดเทา การคัดเลือกของโขนพระเราก็จะมอง
ตั้งแต บริเวณของหนาผากวารูปรางเนี่ยเคารับกับชฎาไหม เพราะวาสวนใหญเนี่ย ถาหัวเคาไมมนหัวเคา
เหลี่ยมเนี่ยเคาก็จะไมสามารถใสหัวชฎาไดอยางสวย มันจะตองมีลักษณะมนเหมือนตูดไขนะครับ แลวก็
คางเป็นลักษณะคางแหลมนิดๆ ถาเป็นรูปหนาเลยเคาเรียกเป็นรูปหนาไข นี่คือวิธีการเลือกขั้นแรกเลย
สวนวิธีการเลือกขั้นที่สองมาดูส รีระของโครงรางโครงสรางกระดูก เพราะวาเด็กสมัยนี้เคาอาจจะซอน
โครงสรางกระดูกซอนเนื้อขางใน อวน บางทีอวนเนื้อหรือวาอวนกระดูกก็ยังไมรู ดังนั้นวิธีการเลือกตัว
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โขนพระจะตองดูกระดูกเล็ก แลวก็คอนขางจะไมใหญมากจนเกินไป แลวก็โครงสรางดูรูปรางเคาจะยาว
ขึ้น ไมอวน ไมมะขามขอเดียว ถามะขามขอเดียวมันจะเป็นปูองๆ มันก็จะทําใหการแตงเครื่องของโขน
พระเนี่ยไมสวย มันจะกลม ฉะนั้นการเลือกตัวโขนพระเนี่ยจะตองเรียวลําแขนก็ตองยาว นิ้วตองยาว ขา
ตองไมโกงไมงอ ลักษณะแขนขา เอวยาว ตัวยาว ลําคอดวยลําคอยาว เคาเรียกคอระหง ถาไดริมฝีปาก
กระจับดวยก็จะสวยงามมากกวานี้นะครับ ถาไดเด็กที่โครงสรางที่สวยงามก็จะสวยเลย ฉะนั้นการเลือก
โขนพระนี่ ถาไดลักษณะแบบนี้ก็จะเหมือนไดสรีระเต็มรอยเปอร์เซ็นของตัวโขนพระ แตในยุคนี้มันหา
ไมไดอยางนั้น ครับนี่คือลักษณะของการคัดเลือกตัวโขน คัดเลือกตัวผูเรียน ถาเรามองไปปฺุบเนี่ยตาสอน
ก็ไมไดนะครับ บางทีเด็กเคาอาจจะมีอุบัติเหตุขางในแลวมันซอนอยู ทําใหเราคัดเลือกไมไดตองลึกซึ้ง
นิดนึง เชนการจับกระดูกเคา พอเราจับแขนเคาแลวเนี่ยบางทีเคาดามกระดูกมาเราก็ไมรู ฉะนั้นตองจับ
คัดเลือกดูตองจับทุกชิ้นสวนที่เราตองดู มันถึงจะรูวาเคาสมบูรณ์ไหม

รอบที่ 2
นางรัดใจ ศิริพงษ์
การคัดเลือกนักเรียนที่เรียนนะคะ เราก็จะมาคุยกันกับคุณครูตัวพระนะคะวาที่เราสอนดวย เรา
ก็จะใหนักเรียนเรียงหนากระดานเลยนะคะ เราก็จะดูรูปลักษณ์นะคะ ตอนนี้นักเรียนเราบางทีเปลี่ยน
พอเราพูดยอนไปถึงปัจจุบันเนี่ยพอเวลาเราคัดแลวเนี่ย บางทีเราก็มองผิดไป ในเรื่องของสรีระนะคะ แต
เราจะเลือกที่หนากอน ตัวนางเราจะเลือกที่หนากลม แลวก็ตัวเล็กๆ นะคะที่จะเหมาะกับการเป็นตัวนาง
ครูตัวพระเคาก็จะเลือกเด็กที่แขนขายาวหนายาวนะคะ แตว าเราจะเลือกรูปหนาไวกอน เด็กคนนี้หนา
พระนะ หนานาง แตเวลาพอเราเรียนไปแลวนะคะ เด็กก็จะยืดตัวขึ้นพัฒนาการเยอะมาก ปัจจุบันที่สอน
นะคะนักเรียนตัวนางสูงกวาตัวพระแตหนากลมมาก แตแขนขายาว เราก็จะดูชวงนะคะ ดูชวงสรีระแขน
ขาสั้น คิดวาจะไมโต ดันเคาขาสั้นแตสูงชวงบนเคาสูงยาวมันก็เลยแบบมือไมก็เกงกาง แตวาหนาเคาก็ยัง
เป็นนางอยูโดยเราดูรูปหนานะคะ แลวก็การจะแบงนะคะ สมมติวาเรามีนักเรียน 18 คนในปัจจุบันเนี่ย
เราก็อาจจะแบงเป็นตัวพระ 9 ตัวนาง 9 เพื่อที่จะใหเคามีคู แตถาสมมติวามันไมไดจริงๆ นะคะ เราก็
ตองดูเนนเลยเรื่องของรูปหนาแลวก็สรีระคอยตามมานะคะในการคัดเลือก อันแรกคือดูรูปหนากอน
แลวคอยมาดูจํานวนวาถาเป็นครึ่งไดไหม คือไอนี่พอจะสูงแตหนานาง แตมันสูงมาตั้งแตตนอะคะ ก็ตอง
ใหไปเป็นพระเคาก็ไดมีคู

นางวัลยา สุขภัฎ
เมื่อกี้พอดีรุงพูดพี่ก็นึกไดพอดี อยางเชนที่พี่สอนเด็กตอจากคนอื่น สมมติวาเด็กเคาเรียนมาสอง
ปีแลว แลวพี่มาสอนปีสาม เด็กเรียนมาปีนึงแลวแลวพี่มาสอนปีสองเนี่ย แลวเด็กเนี่ยตัวไมสูงขึ้นเยอะ
เลยตัวยังเล็กอยู แตเคาเป็นตัวพระอยางนี้นะ ตัวก็ยังเล็กอยู แตทีนี้การรําทีทาเคาสวยดีอยูแลวพี่ก็ไม
กลาชวนเปลี่ยน คือเราก็จะมองเด็กอยูวา ถาเราเป็นพระเราก็จะไมคอยไดออกนะ แตเป็นนางเนี่ย ถา
เปลี่ยนเป็นนางหนูคงไดออกเยอะกวา แตพอเห็นการรําแลวหรือทีทา บุคลิกของเคาดีอยูแลวเนี่ยในการ
เป็นตัวพระพี่ก็จะไมเปลี่ยนก็ใหโอกาสแบบเป็นพระนอง พระลูก หรือพระเด็กๆ อะไรอยางนี้ไป คือไม
อยากไปเปลี่ยนเคา คือทาทางเคาไปแลวดีแลว
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ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต สุขภัฎ
การสรางความสัมพันธ์ระหวางผูเรียน ถาเราเปิดใจใหกับนักเรียนในครั้งแรกเลยเชน เราเปิดวา
เด็กเนี่ยสวนใหญจะมีอุปนิสัยของความกลัว เป็นขั้นตนอยูแลวที่จะพบปะครูเนี่ย แตถาเกิดเราเปิดใจโดย
ที่แสดงถึงความมีมิตรไมตรีตอเด็ก สรางความเป็นกันเองกับเด็กแลว และสามารถที่จะพูดประวัติอะไร
เล็กๆ นอยๆ ที่สามารถทําใหเด็กมั่นใจและเชื่อถือตัวของเราแลวเนี่ ย ประวัติของเราเนี่ยใหกับเด็กๆ ได
รูจักวาเราเป็นมาอยางไร ประสบการณ์เป็นอยางไร เป็นใครมาจากไหน เด็กเคาจะไดรูจักเราที่ดีขึ้น เมื่อ
เคารูจักเราดีขึ้น เคาก็ เออ ครูเรานะไมมีการปิดกั้นในเรื่องของชองวางระหวางผูเรียนกับครูเด็กเคาก็จะ
เปิดใจเคาเหมือนกัน ฉะนั้นการที่เปิดใจซึ่งกันและกันจะทําใหมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวางครูกับนักเรียนได
นะครับ ฉะนั้นเด็กก็จะกลาแสดงออกในสิ่งที่เราตองการดวย

นางมัชฌนันทน์ สืบสายจันทร์
ในหัวขอของการคัดเลือกผูเรียนนะคะวาจะแยกพระแยกนาง ตรงนี้ก็คือตามกฎเกณฑ์ที่ครูทาน
ไดกําหนดมาตั้งแตเริ่มมานะคะ ก็คือจะคลายๆ กัน ดูจากรูปรางหนาตา บุคลิก ความสูง มือไม แขนขา
ยาว เราก็จะแยกตามที่ครูไดชี้แนะเรามาตั้งแตเริ่มตนนะคะ แตวา ณ โอกาสในกรณีที่วาหลังจากที่เรา
เลือกมาแลวพระนางคือ หนาแปูนเป็นตัวนาง มือไมสั้นเป็นตัวนาง นี่ก็คือหลังจากที่วาในกรณีที่เลือก
แลว คิดวาจะเป็นตัวนางหลังจากนั้นก็สูงยาวก็จะตัดสินวาบุคลิกลักษณะความนาจะเป็นของเคาควรจะ
เป็นในลักษณะของตัวละครตัวใดนะคะตัวนั้น ยิ่งสมัยนี้มันมีอาหารเสริม มีการกีฬา มีเทคนิคทาง
การแพทย์อะไรเหลานี้มาเสริมให บางทีเราจะดูทางบรรพบุรุษตรงนั้นมันก็จะอางถึงไมได เพราะบางที
พอแมเตี้ยแตลูกสูง 160 กวา ลูกไดเกิดพัฒนาการทางดานอาหาร ดานการออกกําลังกาย หรือเทคนิค
ตางๆ ที่มันชวยใหสรีระมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไดนะคะ ตรงนี้เราก็ตองเอามาดูประกอบกันวาเคาไป
ในทิศทางของตัวนางหรือตัวพระที่ดูความเจริญหรือความเหมาะสมของผูเรียนยึดตัวนี้เป็นหลักดีกวานะ
คะ เพื่อที่ผูเรียนจะไดเรียนอยางมีความสุขดวยคะ ขอบคุณคะ

นางนิรมล หาญทองกูล
คือจริงๆ แลวการนุงผาแดงมันก็มีขั้นตอนของมัน ในสวนที่เวลาที่พี่จะสอนเด็ก กอนที่จะสอน
ใหเคานุงผา ก็จะบอกเคาวาทําไมตองนุง ตองใหเคาเขาใจกอนวา ทําไมเคาตองนุงผา เคาใสกางเกงรํา
ไมไดรึก็ไมโปฺ ใสกระโปรงรํามันไมไดแนเพราะมันโปฺนะ อะไรอยางนี้ อะ วาทําไมจะตองนุงเป็นผาโจง
เพราะวามันเป็นการสืบทอดมันเป็นจารีตเป็นวัฒนธรรมที่เราไดรับมาตั้งแตตนอะไรอยางนี้ก็จะบอกเคา
บอกถึงความสําคัญของการนุงผาโจง วาทําไมจะตองนุงโจง เสร็จแลวสวนเทคนิคการสอน วิธีการนุงผา
แรกเลยใหเคาจับคูกันเพื่อที่จะชวยเหลือกัน แรกเลยนะคะจะใหเคานุง บอกขั้นตอน 1 2 3 มาผูกเสร็จ
แลวนะ เอามาพับมามวนแลวก็ตวัดไปขางหลังเหน็บใสเข็มขัดอะไรอยางนี้ คือตามขั้นตอนเหมือนกับ
การนุงโจง แลวทีนี้เราก็มาดูวาเด็กเวลาเคามวนเคาพับ หรือวาเวลาเคาผูกผาเนี่ย มันจะมีปัญหาของแต
ละคนอยางที่บอกอะคะวาสรีระเด็กอะมันไมเหมือนกัน แลวก็หนาผาที่เคาไดมา ความยาวของผา ความ
กวางของผาที่เคาไดมาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไมเหมือนกัน มันก็จะเกิดปัญหากับคนนุงเพราะบางคนตัว
เล็กมากหนาผากวาง ไอคําวาหนาผากวางหมายถึงวา เวลาผูกแลวเนี่ยมันยาวกลอมไปที่เทาเลย แลวทีนี้
เวลาที่เราพันหางกระเบนอะ แลวมันก็จะนั่นเขาไปแลวก็ไปรั้งที่หัวเขา เพราะวาผาที่มันเหลือมันเยอะ
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เกินไปแลวเด็กตัวเล็กอะไรอยางนี้อะ มันก็จะไปรั้งอยูตรงหัวเขา เราก็จะบอกเคาวาจริงๆ แลวอะถาใหดี
ที่สุ ดอะ เทคนิ คของการนุ งตรงหน าผ าโจงกระเบนอะก็ไมควรที่จะเกินขอ เทาลงไป อยางดีเลยสั ก
ประมาณกึ่งๆ ครึ่งนองลงไป อยาใหถึงกลอมเทา เพราะตรงนั้นมันจะทําใหผาไปกองอยูที่หัวเขาแลวรั้ง
เราก็จะตองมีการพับหนาผาอะคะขางบนใหมันแคบขึ้น แลวหางกระเบนถามันเหลือเกินไปหรือหมายถึง
ผามันยาวเกินไปมันก็จะไปเป็นปัญหาตอเด็กตรงที่มันจะตองพัน บางคนพันรอบเอวตั้งสองรอบเป็นรอบ
เลยอะก็จะไปพอกอยูที่เอวอะ ฉะนั้นก็ตองดู คือไอความที่เราเป็นคนตัวเล็ก เป็นคนหุนไมมาตรฐานมันก็
เลยทําใหเราเจอปัญหาอะไรเยอะ เราก็เลยหาวิธีแกปัญหาโดยการที่ถามคุณครู แลวก็ แกไขปัญหาโดย
การที่หาประสบการณ์แลวก็แกไขดวยตนเอง แลวก็มันก็จะไดอยางที่พูดอะคะเพราะวามันก็จะมีเทคนิค
เราเจอปัญหามากอนมองเป็นมุมกวางวาตองใหเด็กแกปัญหาอยางไร คราวนี้ก็มีอีกอันหนึ่ง หนาผา
วิ ธี ก ารแก รั้ ง หั ว เข า เนี่ ย จะไปเห็ น วิ ธี ก ารนุ ง ผ า ของโขนอะ เค า จะยกอี ต รงข า งหน า ขึ้ น มานิ ด นึ ง
เพื่อที่จะใหไอสิ่งที่มันรั้งเนี่ยมันเลื่อนขึ้นนิดนึง คือเวลาไปกองใชมันไปกองอยูตรงหัวเขาเสร็จแลวใชไหม
แบบแลวมันก็ไมมี พอเรายกไอตรงกลางตรงที่แบบหนาทองขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันจะชวยใหความตึงของผา
เนี่ ย มัน ขึ้น นะคะ นี่ คือเทคนิ คของการนุงผ าของพี่ กอนสอนผู เรียนให นุงผาแดงครูควรอธิบายให
นักเรียนทราบถึงความสําคัญของการนุงผาแดง การนุงผาแดงในการเรียนดานนาฏศิลปะเป็นสิ่งที่สืบ
ทอดกันมาจนเป็นจารีต วิธีการนุงผา แรกเลยให ผูเรียนจับคูกันเพื่อที่จะชวยเหลือกัน ในการสอนการ
นุงผาแดงครูจะตองบอกใหผูเรียนปฏิบัติทีละขั้นตอน การนุงตรงหนาผาโจงกระเบนไมควรยาวเกินขอ
เทาลงไป ควรยาวประมาณครึ่งนอง วิธีการแกผาโจงที่รั้งหัวเขา ใหยกผาตรงขางหนาขึ้นเล็กนอย

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
สําหรั บ ในเรื่ องการแตงกายในการฝึ กนะคะ ในส ว นวิช าเอกของเราก็คือเป็นการนุงผ าโจง
กระเบนสีแดงอะนะคะ กอนอื่นที่จะสอนวิธีการนุงเนี่ยนะคะ ในสวนตัวของตัวเองเนี่ยนะคะก็จะอธิบาย
กอนใหเห็นความสําคัญของการใสชุดฝึกโจงกระเบนสีแดงของเรากอนนะคะ วาความสําคัญของเรานั่น มี
อยางไร อยางเชนเดียวกันกับที่อาจารย์นิรมลบอกเป็นการสืบทอดจารีต คือใหเคาเห็นความสําคัญใน
การไดนุ งเนี่ย เมื่อเคารั บรูขอมูล แลวเนี่ย เคาก็จะปฏิบัติอยางถูกตองและเหมาะสมในความคิดของ
ตัวเองที่คิดวายังไงก็ตองบอกเนี่ยนะคะ คือเราก็จะอธิบายวา สถาบันบัณ ฑิตพัฒนศิลป หรือวิทยาลัย
นาฏศิลป เรามีการสืบทอดการเรียนวิชาชีพเราจากวังสวนกุหลาบ ซึ่งวังสวนกุหลาบเนี่ยจะกําหนดการ
นุงผาเป็นสีแดงสด เราถึงมีการใชผานุงสีแดงสดนะคะ เพื่อประโยชน์ในการฝึกในการยกขายกแขง เพื่อ
ความสะดวกในการปฏิบัติทารําทั้งหลาย แลวก็เหมือนเป็ นการดํารงการแตงกายที่มีมาแตโบราณ เพื่อ
สืบทอดดวยอีกอยางนึงนะคะ แลวก็ตอไปก็จะอธิบายลักษณะการนุงดวยในหองฝึกวาเราเนี่ยใชเพียงแค
การใชเสื้อนักเรียนของเรานะคะ นุงทับดวยผาโจงกระเบน โดยใหซอนปลายเสื้อเขาไปในโจงกระเบน
แลวก็จะฝึกใหเด็กนุงดวยตนเองไมใชวิธีจับคูนะคะ โดยหลักของเรานะคะ เพราะเราถือวาการแตงกาย
โดยเพื่อฝึกนั้น เด็กจะตองชวยเหลือตัวเองไดตั้งแตตน จะใหใชฝึกนุงดวยตัวเองนะคะ เริ่มตนดวยวิธีที่
หนึ่งคือการผูกผาที่เอวที่ชายพก บริเวณชายพก สอนลักษณะการจับผาที่ถูกตองคือ ใชมือขยุมจั บผา
ขึ้นมาหนึ่งฝุามือแลวก็พันผาผูกขมวดสองรอบ เพื่อใหแนน จากนั้นใชการมวน มวนหางโจงใหตนเอง คือ
สงมือใหสุด สงมือใหสุดแลวตลบผาในดานที่ตนถนัดนะคะ แลวมวนลงจนกึ่งหนึ่งของผา แลวใชการพับ
ทบเพื่อที่จะใหสุดปลายผากอนจะสอด สอดลงที่ระหวางขาแลวดึงหางโจงขึ้นไปที่ดานหลังนะคะ แลวก็
การกระชับหางโจง การกระชับหางโจงไปขางหลัง เพื่อใหเหมาะกับสรีระของตนเอง ตนเองจะตองรูจัก
การแยกขา เพื่อที่จะทําใหการกระชับในการฝึกนั้นเป็นอยางไร พอหลังจากที่เราสอดหางเขาหวางขาไป
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แลวเนี่ย ก็จะเป็นวิธีการกระชับ กระชับหางโจงเพื่อที่ใหความสะดวกแกตัวเอง ใหนักเรียนแบะขาแลว
ดึงหางโจงขึ้น แลวก็ขยับ เพื่อใหรางกายสามารถยืดหยุนได หัวเขาไรงี้ ตองไมตึงเกินไปแลวก็ไมหยอน
เกินไป เพื่อความกระชับ และหลังจากนั้นก็คือการเก็บหาง การเก็บหางเนี่ยสามารถใชได 2 วิธี โดยมาก
ก็คือจะเป็นการพันลงที่เข็มขัดหนึ่งครั้ง แลวก็เอาหางที่เหลือตวัดมาดานหนา ถาในกรณีผายาวมาก คือ
สอดเขาไปรอบนึงแลวก็สอดกลับลงมา ดึงขึ้นแลวก็สอดกลับลงมา สอดกลับลงมาหนึ่งครั้งแลวก็เอาหาง
ที่เหลือนั้นพันรอบเอวไปเหน็บขางหนา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
สําหรั บหนู ก็คือของตัวเอง แลวก็เด็กที่เป็นของตัว พระเนี่ย เรื่องของหนาผาเนี่ยไมมีปัญหา
เพราะสวนใหญเด็กพระเนี่ยจะเป็นคนตัวสูง เพราะฉะนั้นหนาผามาเทาไหรเนี่ยส วนใหญก็จะไมมีปัญหา
ของการผากรอมเทา ทีนี้ถาบางคนเล็กจริงๆ การนุงผาเราก็จะมีวีธีการการแกไขที่ไมทําใหผาติดขา ก็คือ
อยางที่ทุกทานพูดไปแลว เมื่อผูกเนี่ย การผูกแลวเนี่ย เมื่อพันหางกระเบน มวนหางกระเบนเนี่ย หนูจะ
ไมมวนไปสุดปลายผาคือจะเหลือชวงลางไวพอประมาณคะ แลวก็ตวัด พอตวัดไปปฺุบเนี่ย กอนจะคาด
เข็มขัดอะ จะใชวิธีการยกขางหนา ยกหนาผาขึ้นมาเพื่อใหหนาผาที่มันยาวอยูดานหัวเขาอะ ดานที่มัน
อยูใตหัวเขาอะมันเดินสะดวกขึ้น แตถาผายาวเกินไปเนี่ย หนาผากวางอยางที่อาจารย์หลายๆ ทานพูด
มาเนี่ ย ตรงนี้ จุ ดนี้ ก็ คือถาเราไมย กหนา ผ ามันจะทําให เดินติ ด ให ผ าโจงกระเบนติด ส ว นการแกไ ข
ดานหลัง บางคนเดินแลวเนี่ย ถาไมเก็บดานหลัง หรือวามวนไปจนสุด หางกระเบนดานหลัง คือสังเกต
ไดวาถาผาที่เดินไปเดินมาแลวมันเหลื่อมล้ํ ากันเนี่ย คือตองแกไขจากดานหลัง ดานหลังคือหลังหาง
กระเบนไปแลวมันจะอยูตรงนี้ เราใชวิธีการดึงตรงนี้คะ ดึงที่หางกระเบนพับอยางนี้ เราจะใชวิธีการนี้ ดึง
เพื่อใหชายผาเทากันแลวก็เดินสะดวก แตจุดที่จะเดินสะดวกก็คือการยกหนาผา ยกตรงโขนทํา แลวก็
วิธีการเก็บหางกระเบนของหนู หนูจะเก็บใหเข็มขัดทับหางกระเบนแลวก็เอาหางกระเบนที่เหลือหางผา
ที่เหลืออะคะ ถัดมาที่เอวอะคะ ไมไดยกกลับ ก็คือเอาหางพันเข็มขัดกอนแลวก็ตวัดมา แตหนูเนี่ยไมได
พัน หมายถึงวา ทาบหางมาแลวก็สอดดานหนา พันหนึ่งรอบ พอพันปฺุบเก็บตรงนี้ แลวเวลาที่ครูจับทา
รําเด็กเนี่ย จะสามารถจับตรงหางจุดที่เป็นเข็มขัดล็อกได ตรงดานหลัง ดานหลังที่เป็นหางที่เราทาบเข็ม
ขัดไวอาค ะ เราจะใช มือดึงระหว างตรงนั้นอะ ดึงผ ากับตรงนี้ จุด ตรงนี้ สามารถดึงกดดึงกดให เค า
สามารถยกตัวขึ้นแลวก็กดตัวลงไดดวยการจับ แลวถาเกิดไมล็อกใหแนนไมไดพันดวยเข็มขัดใหแนน พอ
ดึงปฺุบจะหลุด เราก็จะไมสะดวกในการตอทารําหรือแกไขทารําที่สมบูรณ์

ครั้งที่ 4
รอบที่ 1
นางรัดใจ ศิริพงษ์
การเตรียมความพรอมในดานการแตงกายนะคะครูก็จะใหนักเรียนเตรียมผาแดงมาแลวก็สอน
นะคะ โดยยกตัวอยางนักเรียนคนนึงแลวก็ครูก็ทําใหดูวาการนุงผาแดง บางครั้งบางคนนะคะเรื่องของ
สรี ร ะ ผ า แดงบางที เป็ น ผ าแดงที่เ ราซื้ อมาจากทางวิ ทยาลั ยนะคะก็ ประมาณ 4 เมตร แตถา สมมติ
นักเรียนตัวเล็กเกินผาแดงเคาเนี่ยมันก็จะยาวเกินไป การที่จะพันรอบเอวนั้นก็มันก็จะหนา เราก็จะมี
วิธีการวาใหเมมตรงชายขางหนากอนที่จะพับตามขั้นตอน แลวแตเทคนิคของผูสอนแตละชั้นอะคะวา
บางชั้น เคาก็จ ะพับ บางชั้น เค าก็จ ะม ว นอะค ะโดยการดึ ง ขางหน าเพื่อให กระชั บ เป็น ตัว อยา งวาให
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นักเรียนลองทําตามแบบใหนักเรียนจับคูกัน แลวก็ดูตามแบบครูวานักเรีย นมีความถนัดมากนอยแคไหน
นะคะในเรื่องของการแตงกาย คือการนุงโจงนะคะ ซึ่งก็จะสอนเด็กนะคะวาหางผาโจงที่เหลือเนี่ ยเราก็
จะมาพันรอบเอวนะคะเพราะวามันจะไดอยู ถาเกิดวาเราเอาไปพับครึ่งขางหลังหรือวามัดเชือกอยูหรือ
คาดเข็มขัดเนี่ย บางทีมันก็จะหลุดงาย ก็จะเป็นการที่เด็กจะกังวลในการปฏิบัติทารําวาผาแดงตัวเองนั้น
มันตึงไปหยอนไปหรือวามันยาวไปเนี่ยการปฏิบัติเคาก็จะยังเกร็งอยูนะคะ โดยเฉพาะการรัดผาแดงตรง
เอว ปัจจุบันนักเรียนจะเห็นวานักเรียนจะมัดมาตรงสะโพกกัน เพราะนักเรียนไมเขาใจวาเอวตัวเองอยู
ตรงไหน ซึ่งปกติแล ว นักเรี ย นจะมีเอวซึ่งเป็นชว งระหวางกลางเนี่ยจะเล็ กแตเดี๋ยวนี้บางทีถาเราไม
ตรวจสอบนะคะ เด็กเคาเอาตามสบายของตัวเอง เพราะวาเคาจะนุงต่ํา เพราะเวลาเคากดเอวกดไหล
เนี่ย เคาคิดวาเข็มขัดไปรัดเคาก็ตองคอยจี้ตรวจสอบดูวานักเรียนมีความถนัดอยางไรนะคะ อันนี้ความ
คิดเห็นของพี่นะคะ

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
ในกรณีที่ผาหางยาวมาก ในกรณีที่หางยาวมากเราจะใชวิธีพันหนึ่งรอบดานหลังแลวก็ตวัดมา
เหน็บดานหนา แตถาเกิดวาหางยาวกําลังพอดีอาจจะใชวิธีตลบสองชั้นแลวก็เก็บดานหลังได คือหลังจาก
ที่เราดึงหางโจงขึ้นมาแลวเราตองใชเข็มขัดโลหะพาดทับ เพื่อที่จะตึงหางไวพอเสร็จเรียบรอย ตลบหาง
กลับมาที่เข็มขัดอีกหนึ่งรอบ หนึ่งรอบหรือสองรอบ แลวแตความยาวของผาแลวตวัดหางกลับมาเหน็บ
ชายดานหนาในกรณีที่ผายาวมากนะคะ เพราะวาเด็กที่เขามาใหม ม. 1 เนี่ยตัวจะเล็ก แลวก็บางทีเจอ
หนาผา 45 ซึ่งความจริงหนาผาที่เหมาะสมกับเด็กชั้นม.ตนเนี่ย ควรจะเป็นหนา 36 เทานั้น แตวาบางที
เนี่ย เราไดมาหนา 45 มันก็จะยาวเกินไปและกลอมเทา ทําใหเคาไมกระชับ เราตองเลือกหนาผาวา
ชั้นตนเนี่ยใหหนาผา 36 แลวก็ม. 4 เนี่ย หนา 45 เคามีความสามารถเพราะวาเคาสูง อันนี้ก็เป็นวิธีการ
แกปัญหาผายาวมาก เพราะวาบางที เด็กเคาใชได 6 ปี ไมเสียเวลาซื้อบอย ก็ใชวิธีตลบมาขางหนา หรือ
ถาเกิดวาหางยาวพอเหมาะก็ใชวิธีตลบสองครั้งแล ว เหน็บที่ดานหลั งไดเลยไมตองโอบมาดานหนา
เพราะวาการเหน็บหางกระเบนที่โอบมาดานหนาก็มีปัญหาเหมือนกันในเวลาที่เด็กปฏิบัติทารํา เคาจะ
ค้ําเอว แลวเวลานั่งเนี่ยสวนใหญตัวนางจะไมคอยใหตวัดมาทางดานขวา เพราะเวลานั่งเนี่ยเคาจะตอง
กดเอวดานนี้ คะจะใหตวัดมาทางดานซาย สวนใหญนะคะเวลาสอนจะใหเด็กตวัดมาทางดานนี้เพื่อ
ความสะดวกในการสอนแลวเราก็จะดูสรีระไดงาย แตถาเกิดวาผายาวเกินเนี่ยก็อยางที่บ อกเป็นปัญหา
มันก็ตองโอบมาขางหนามันก็จะไมเห็นเอวดานนี้อีกวาเคากดไหม อะไรไหม เราก็ตองใชวิธีการจับ จับดู
เอาวาเคาสามารถที่จะกดตรงนี้ไดไหมอะคะ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
การนุงผาตอนแรกของหนูเนี่ย หนูจะเนนใหเด็กทําเอง เพราะวาเด็กจะรูว ารางกายของเคากับ
ผาของเคาเขาดวยกันไหม เพราะวาบางทีเพื่อนทําให ถาเพื่อนทําใหเนี่ย มันอาจจะไมสะดวก บางทีผา
มันตึงเกินไปหยอนเกินไป เคาทําตัวเองไมสะดวก แตอยางหนูเนี่ย หนูเนนใหเด็กทําเองตั้งแตแรกเลย
เพราะวาถาเกิดเคาใหเพื่อนทํา เคาก็จะรอใหเพื่ อนทําอยูนั่นแหละ มันจะมีเพื่อนที่นุงสวย แลวเพื่อนที่
นุงสวยก็คือจะนุงเขากับสรีระของเพื่อนเคาก็จะใหคนนี้ๆๆๆ ทําตลอดๆๆ โดยที่ตนเองไมไดแกไขของ
ตนเองเนี่ย แตถาเกิดเคาทําเองเนี่ย เคาจะรูจุดของเคาวาเคาควรทํายังไง ยกหรือไมยก ดึงดานไหน แผ
หางไหม คําวาแผหางหมายความวา ถาเรามวนหางจนหมดจดของปลายผาเลย มันจะไมมีผาที่เหลือ
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สําหรับการใหดึงมันจะเป็นกลมๆ คะ แตถามวนเยอะเกินไป แตไมสุดผาเลยมันก็จะแผออกมาแบบนา
เกลี ยด การมวนหนูไมไดมว นจนหมด แลวก็ไมไดเหลื อเยอะ เพราะฉะนั้นดานหลังเนี่ย คือถาเป็น
เหมือนสมัยกอนคนโบราณเหมือนเคามวนหมด แตมันจะเจ็บ ถามันมวนกลมปฺุบ แลวก็สอดเขาไป พอ
สอดทับเขาไปเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะเจ็บ เจ็บกน แตทีนี้ เหตุผลที่หนูทําชายผาตรงนี้ที่วาไมไดมวนลงไป
กับเข็มขัด คือไมไดล็อกไมไดพันกอนเข็มขัด อาจจะเป็นคนที่สะดวกในการเขาปลด ถอดแลวก็ปลด แลว
ก็แกไข พระอะมันตองยืดหยุนเพราะกันเขาไง มันตองยืดหยุน กันเขาเยอะ แลวก็สะดวกในการเขา
หองน้ํ าอะไรอย างนี้ แล ว ก็บ างทีเวลาเรารําอยูเรียนๆ อยู แล ว ผ ามันเลื่ อนตําแหนงคือไมส มดุล กับ
รางกายอยางนี้ ก็ปลดทําเองทันที ความยาวของการนุ งผาของตัวพระกับการนุงผาของตัวนาง คือคลุม
เขาแตไมยาวเกินหนาแขง เพราะวาอันนี้หนูพูดเพราะวา นอกจากที่หนูใชรําแลวเนี่ย ในตอนที่หนูฟัน
ดาบ เพราะวาการฟันดาบเนี่ย นุงผาแลวยกผาขางหนามันจะสามารถกางขาหรือเตะขาขึ้นไดสูงกวา
ระดับปกติ และโดยที่ไมขัดอะ แลวก็เนนใหแกไขใหตนเอง รูวาถาผาตึงควรทําอะไร ใหเด็กทําอะไร เด็ก
ควรทําอะไรกับผาของตัวเอง แตถาผาถลกหนาควรจะทําตรงไหน อะไรอยางนี้อะค ะ ถาเกิดเด็กแขนสั้น
สามารถทําไดไมจําเป็นตองจับปลายผาอะคะ การที่นุงผาโจงไมจําเป็นตองจับปลายผา

ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต สุขภัฎ
การนุงผาแดงของโขนพระ ในการที่จะรําเพลงชาเพลงเร็ว การนุงผาของโขนเนี่ย โดยหลักแลว
ตามประเพณีโบราณเคาสอนไววา ผูชายเนี่ยนุงผาตองทะมัดทะแมง ตองผูกกอน ผูกปมเพื่อใหเกิดความ
กระชับของเอวนะครับ ไมมีการปูายไปปูายมาเหมือนที่อื่น เพราะวาการผูกปมจะทําใหแ นนกระชับ
ลําตัว จากนั้นการนุงผาจะตองมวนเทานั้นไมพับ การพับอาจจะพับปลายแคคืบเดียวลงมา จากโคลน
จากหัว พับขึ้นมาพับหนึ่ง เพื่อเก็บชาย ไมใหมันแตก จากนั้นก็หัด หัดในเรื่องของการนุง ถนัดที่มือขวา
มือขวาอาจจะจับครึ่งหนึ่ง มือซายอาจจะจับครึ่งหนึ่ง มวนพร อมกัน ตองมวน จะไมพับแบบๆ เหมือน
ละคร พับลงมาแคทบเดียวจากนั้นก็มวนๆ จากนั้นก็พับโจงเขาไป พอพับโจงเสร็จก็ใหจวงไปที่หลัง ให
เหน็บหลัง จากนั้นก็ยอเหลี่ยมลงเพื่อใหชายผาติดหัวเขาเทานั้น ใหติดหัวเขาพอดี ตองยอจากนั้นเอา
เชือกรัดเอวผูกมัดเขาไปกอนทับหางที่เราเอาไปโปะที่กนอะ ทับเขาไปกอน จากนั้นก็ผูก เชือกก็ตองเป็น
เชือกตะเกียง เชือกผูกก็ตองเป็นเชือกไสตะเกียงเพื่อกันลื่นไหลไมเหมือนไนลอนทั่วไป จากนั้นพอเราได
เหลี่ยมเสร็จปฺุบก็ยอลง เอาเชือกปลายหางผาแดงอะ มามวนกับเชือกอีกรอบนึง จากนั้นก็ยัดไปที่ ผาแดง
คือมวนเขากับเชือกหนึ่งรอบ จากนั้นก็ยัดชายเขาลงไปดานในของโจงกระเบนนะครับ จากนั้นก็ยอลงจับ
ขางลาง การจับชายขางลางที่มันหอยลงมาเนี่ย ใหมันพอดีกับการยอเหลี่ยมแลวไดเหลี่ยม ดึงขึ้นมายัด
ไวใตเชือก สวนใหญเราจะเห็นเพราะวาเด็กมันจะปลอยยอย จะทําใหการยอเหลี่ยมแลวทําใหมองไม
เห็นเหลี่ยม เพราะฉะนั้นเวลาที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ย ตองหยิบมาเยอะๆ เพื่อเวลาเรายอแลวเนี่ยเราจะเห็น
เหลี่ยม

นางวราภรณ์ ส้มอ่า
จริงๆ เหมือนมีคําถามมากกวาคะ คือเคยไปดูเคาแตงใหเจาบาว คือถาผามันยาวมากๆ อะคะ
เคาใชการพับแบบพับหนานางอะคะ แลวเคาก็มวนหางตลบไปขางหลัง แตวาตรงนั้นเนี่ยผามันเป็นผา
ไหมมันก็จะมีความรื่นมาก เราก็ใชวิธีการเย็บ แตมันไมเหมาะกับงานที่จะมาใชในงานนาฏศิลปไทย แต
วาถาเกิดวาสมมตินะคะ สมมติวาเราเอามาใหกับเด็กม. 1 อยางนี้อะคะ เพราะวาเคาใชผายาวไงคะ ผา
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ตรงบริเวณหนาผาเคากวางมาก ถาเรามาใหเด็กม. 1 ลองใชการพับในลักษณะนี้ แตหนูยังไมเคยทดลอง
นะคะ เพราะวายังไมไดมีโอกาสลงเขาไปสอนดูวามันจะมีปัญหาไหม (อ.เหมือนขวัญ) อันนี้ใหคําตอบได
ตอนม. 1 เนี่ย ตัวเล็ก ครูก็ใหใชวิธีเดียวกับที่เราบอก ก็คือพับเป็นหนานางเขาไปประมาณ 4-5 ทบ แลว
พอเสร็จแลว พอเหน็บหางกระเบนเรียบรอย พอรําไปสัก 5 ทา อีตรงนี้มันก็จะไหลออกมาก็จ ะเห็น
กางเกงใน ก็จะโดนครูมายืนคุ มตลอด มันจะไมแนน เพราะวาเด็กอะ ความละเมียดละไมในการแตง
ความชํานาญก็ยังไมมี ก็เลยมาตอนหลัง เคาจะเลือกผาที่มีความยาวเหมาะใหกับเด็กชั้นตน เพราะไมงั้น
มันก็จะอยางนี้แหละ

นางสาวชิสา ภูจอมจิตร
ของหนอยจะใชวิธีการตัดผา ใหพอดีกับตัวของเคาเอง เพราะวาม. 4 ใหม หรือวาม. 1 ใหมที่ลง
สอนเนี่ย ก็คือครูจะเป็นคนแบบของเธอประมาณเทานี้นะ ก็คือโดยประมาณ 3 เมตร 3 เมตร 30 อะไร
อยางนี้อะคะ แลวเวลาพันผาเสร็จมันก็จะเหลือแคนิดเดียว คือหลังจากที่พันมวนมาเสร็จแลวก็ตลบพับ
ที่ตองเอวอะคะ มันจะอยูแคดานหลัง มันจะไมโอบมาอยูดานหนา แลวทีนี้เวลาใหเด็กกดเอว กดเกียว
ขางเนี่ย มันก็จะเห็นมากขึ้นมันจะไมมีปมผามาทางนี้ จะพันอยู แคดานหลัง แลวก็จะใชวิธีการชวยกัน
กอ นในระยะแรก ช ว ยกั น สองคน เนื่อ งจากเป็ น เด็ก ใหม เค า จะเกิด ปฏิ สั ม พั นธ์ พู ดคุ ย ระหวา งกั น
เพราะวาที่สอนม. 4 มาหลายปีแลวอะคะ แลวเวลาลงม. 1 อะไรอยางนี้อะคะ เคาก็จะมีการพูดคุยไปใน
การที่ชวยอะไรงี้อะคะ แลวก็วิธีพับตางๆ ก็จะเหมือนกับคุณครูเหมือนขวัญ คุณครูนิรมลที่แจงบอก
ไปอะคะ คลายๆ กัน แตคือจะไมมวนแบบเป็นปั้นๆ แข็งเหมือนโขนอะไรอยางนี้อะคะ ก็คือจะใชแค
หนึ่งฝุามือพับลงมาครึ่งหนึ่งแลวก็พับซอนไปซอนมากอน(อ.เกษร แลวก็มวนๆๆ ) ไมมวนๆ ของหนอย
พับลงมาหนึ่งฝุามือ แล วก็ซอนๆๆๆ ประมาณ 4 ครั้งอะไรงี้อะคะ แลวก็พับพลิกไปพลิกมาๆ จนหมด
หนาผา แลวก็คอยๆ ควบตลบตวัดไปขางหลัง ของครูแดงเนี่ย พับนะ แตพับแบบเยอะๆ พับหมายถึงวา
พับชายเยอะลงมาเลยแลวมวนตาม หมายถึงวาพับเล็กตามเขาไปอีกแตวาอันแรกอะ มันจะพับเยอะ มัน
ไมใชแคหนึง่ ฝุามือ แตวาอันตอไปเนี่ยมันก็จะคอยๆ ทีนี้ผาที่จะอยูตรงนี้อะ คือจริงๆ แลววิธีการการพับ
แบบนี้ ก็คือวาพับผาใหลึกอะ มันจะไมแตก มันก็คือเหมือนของโขน แตวาโขนเคาใชวิธีมวนใหแนน
เพื่อที่ไมใหผามันแตก เคาจะกระชับ แตของเราเนี่ย ถาเกิดเรามวนแนนอะ ในความรูสึกของเราที่เป็น
ผูหญิงอะ มันแข็งและมันเคลื่อนตัวยาก มันจะเขาวินอะคะ อะไรประมาณนั้น มันก็จะเจ็บ ก็เลยใชวิธีวา
การที่จะมวนใหแนน แลวก็พับตอเหมือนกับของขวัญกับของโขนที่ปนกัน พี่จะใชพับลึกกอนแลวคอยมา
เก็บ พับอยางนี้อะแลวก็คอยๆ ซอยเอา พับใหญกอนแลวคอยมาซอยเอา ก็เป็นการพับผาใหลึกเพื่อที่จะ
ไมใหผาอีตรงขางในมันแตกออกมา อันนั้นคือการแกไข จริงๆ พี่วามันเป็นการบูรณาการในการที่วาคิด
หาวิธีของครู ของแตละคนอะคะ แรกเลยที่พูดวาใหเด็กจับคูกันกอนอะคะก็คือวาแขนมันสั้น มันจะได
ชวยกัน แลวก็อีกอยางหนึ่งในการที่จับคูกันก็อยางวาแหละคะปฏิสัมพันธ์กัน มันจะมีการชวยกันแตพอ
หลังๆ ไปเนี่ย ใหเวลาที่เคานุงไดสักประมาณเดือนนึงผานไปอะคะพี่จะเริ่มใหเคานุงไดดวยตนเอง แลว
วิธีการนุงดวยตนเองที่วา โดยปกติเนี่ยถาเกิดวาถานุงคนเดียวเคาก็จะอยางนี้ใชไหม ถึงสุดมันก็ไมสุดผา
หรอก เพราะแขนเด็กมันสั้นตัวเล็ก พี่ใชวิธีจับเป็นเป็นสอง อาครึ่งนึง แลวพี่ใชใหวางกับขาแลวพับ พอ
เสร็จแลวคอย มันก็จะเซฟมากกวาการที่ยื่นตัวออกมา มือทั้งสองมือตองชวยกันคะ แตมันเป็นการพัก
ความยาวของแขนของผา ไง แทนที่เราจะโกงตูดไปแลวมันสุดมันไมถึงอะก็ใชวิธีพักเอา สองมือชวยกัน
คะมันก็จะงายขึ้นสําหรับเด็กแขนสั้นและตัวเล็กอะไรอยางนี้อะคะ แลวก็ตอนหลังๆ จะเริ่มฟิกวา ไมได
แลวนะ หนูจะรอใหเคามานุงใหหนูโดยที่ถาเกิดสมมติไมมีเพื่อนแลวหนูจะนุงผายังไง คือ ใหเคาเรียนรู
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กับเพื่อนกอนแลวก็ใหทําดวยตนเองก็เป็นการฝึกเคาไปในตัววาเคาจะตองชวยตัวเอง อันนี้คือจากเพื่อน
ชวยเพื่อน แลวฝึกตอมาเป็นการชวยตัวเอง

นายสมชาย ยิ้มแย้ม
การนุงผาโจงกระเบน หรือการนุงผาโจงกระเบนแดงอะนะ เหตุผลที่เรานุงผาโจงกระเบนแดง
อะนะ มันมีประวัติการนุงผาตั้งแตสมัยครูละมุล ยมคุปต์ ที่เขียนไววา ตั้งแตพ.ศ.2477อะนะ เขียนไววา
ทําไมโขนละครถึงใชนุ งผ าโจงกระเบนแดง 1 โดยเฉพาะผู ห ญิงเนี่ย มีเมนใชไหม 2 เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของผูเรียน แลวก็ 3 ผาแดงมันหางายกวาผาสีอื่นก็เลยเอาสามประเด็นนี้มาใหนักเรียน
ที่เรียนโขนละคร มาเป็นสื่อประกอบในการเรียนของโขนละคร สวนขั้นตอนนั้นมันก็อาจจะไมแตกตาง
จากละคร โขนแตละตัว ของโขนลิงนั้นหนะเรามีวิธีการนุงอยู 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกก็เหมือนกับทุกคน
ผูกปมกอน ผูกปมแลวใหผาหนะมีขนาดเทากัน ขั้นตอนที่สองคือมวนผา จะมวนหรือพับก็ไดแลวแตตาม
ความเหมาะสมของผูแตง ขั้นตอนที่สามคือเอาผาชายผาอะมวนไปขางหลังเราเรียกวากระเบนเหน็บ ก็
คือเอาผาพาดไปขางหลังเคาเรียกกระเบนเหน็บ อันนี้คือขั้นตอนที่สาม ขั้นตอนที่สี่ก็คือเอาเชือก เชือกก็
คือเชือกที่ผูกอะไปผูกตั้งแตหนาจนถึงที่กระเบนเหน็บอะนะ ผูกใหรัดใหแนนแลวก็ใหเขากับสัดสวนของ
แตละคนวาจะมีความสั้นยาวอยางไร แตตองใหผูกตั้งแตกระเบนเหน็บแลวก็ยอดันขึ้นจนมาถึงขางหนา
นี่คือสี่ขั้นตอนที่ใชในการนุงผาแดง โจงกระเบนแดงของการเรียนโขนลิง

รอบที่ 2
นางนิรมล หาญทองกูล
การนั่งการกราบอะไรพวกนี้มันเป็นพื้นฐานของการเลนละครเลยอะ เอางายๆ เลย อยางการ
ยืนการนั่งการอะไรตางๆ เนี่ยมันมีอยูในหลักสูตรอยูแลวอยูในของชั้นตนหนึ่ง เคาใหเราฝึกปฏิบัติมา
ตั้งแตตนอยูแลว สาเหตุที่เราจะตองรูเรื่องพวกนี้ก็เพราะวาไอทาทางพวกนี้มันจะเอามาใชไดตลอดเลย
กับการเลนละคร เคาทําใหฝึกเหมือนกับวาเราอยูในโลกของปัจจุบัน แตวาภาพพวกนี้มันคือทาปัจจุบัน
ของละคร มันคือโลกทั่วไปของละคร เคาก็เลยตองใหฝึก ทีนี้การนั่งเนี่ย ถามวามันสํา คัญอยางไร มันก็
คือการทรงตัวอยางหนึ่ง เพราะเวลานั่งอะ ปกติเรานั่งเราจะงอหลังกันโดยคนทั่วไปเวลานั่งเคาก็จะ
หยอนพุง งอหลัง ทีนี้ทามันก็จะไมสวยไมสงา เป็นของละครก็จะนั่งเหมือนกันนี่แหละ เคาก็จะมีลักษณะ
เหมือนกันวาสิ่งที่สําคัญที่สุดของการนั่งก็คือ การดัน หลัง ดันเอวดันไหลใหตรงขึ้น ให ไหล มันอยูใน
อะไรอะ ถาจะวาเป็นองศาก็คือเหมือนเรขาคณิตมันตองตั้งฉากกับพื้น เกาสิบองศาเลย นี่คือชวงไหล แต
วาในสรีระอื่นๆ เนี่ย ในเมื่อจะทําใหไหลตั้งฉากกับพื้นเนี่ย จริงๆ แลวมันจะตองดัดในชวงเอว ดันเอวขึ้น
โดยการเกร็งกลามเนื้อตรงชวงกน ตรงทายที่นั่งกับพื้นอะ แลวก็ทรงตัวใหไดไมใหโนมไปขางหนา ไมให
ทิ้งน้ําหนักโนมไปขางหนามาก แลวก็ไมใหหงายทองไป คือ จัดองศาสรีระของรางกายใหไหลมันตรงกับ
พื้นใหไดเกาสิบองศา อัน นี้คือ เคาเรียกการทรงตัวในทานั่ง สวนในเรื่องอื่นๆ ถามวามันมีองศาไหม
จริงๆ มันมีองศา แตบางครั้งคําวาองศาของเราที่เรามองเป็นสายตาของเราเราไมพูดเป็นภาษาทาง
เรขาคณิตทางเรื่องวิชาการอะ มันก็ดูตามความเหมาะสม การกราบก็เหมือนกัน บางทีชวงตัวเด็กอะ
บางคนชวงตัวยาว เวลาเคาทอดตัวลงไปกราบกับพื้นเนี่ย แขนพอลงไปกราบกับพื้นเนี่ย มันไดไง เพราะ
มันยาว แลวเคาทอดแขนออกไปไดพอดี มันก็จะได จะพน แตเด็กบางคนชวงตัวสั้น แลวเวลาที่เคา
ทอดตัวไมเป็นเหมือนแบบวาเหมือนตัวมันงอหดไวกลมเลย ตัวมันอยางนี้ ก็ตองดูดวยวาเวลาที่เราจะ
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สอนเด็กนั่งเด็กกราบ หรือวาทําทาอะไรตา งๆ เนี่ย พวกนี้ตองดูที่ความเหมาะสมความสั้นยาวของ
รางกายของแตละคน ฉะนั้นจะดูวาบางทีจัดองศาใหไปดานขางมากอะไรอยางนี้ไมได คือเราตองดูความ
เหมาะสมของสัดสวนเคา นอกจากจัดทาใหแลวเนี่ย เรายังตองบอกถึงการถายน้ําหนักตางๆ คําวาถาย
น้ําหนัก คือหมายถึงวา บางทีอยางที่วาเรื่องนั่งอะคะ เอาแคงายๆ อยางเรื่องนั่งเนี่ย ถาเคาทิ้งน้ําหนัก
แลวโนมตัวไปขางหนามากเกินไป แลวน้ําหนักมันก็จะไปลงอยูขางหนามาก มันก็จะกลายเป็นนั่งเหมือน
แบบไมส งาอะคะ นั่ งโน มหน าไปอย างนี้ ลองทิ้งเอาน้ําหนักลงไปที่นมอยางนี้ แล ว ก็ โ นมหนาลงไป
ขางหนา มันก็จะไมมีความสวยไมมีความผึ่ง ทั้งๆ ที่ไหลเองไหลก็ผึ่งนะ แตถาทิ้งน้ําหนักไปผิดตําแหนง
คือไมให ทิ้งน้ํ าหนั กลงไปที่ห น าอก แล ว ก็ไมให โ นมตัว ลงไปขางหนา คือทุกอยางมันจะสั มพันธ์กัน
หมดอะคะ ทั้งเรื่ องของอวัย วะตางๆ แล วก็การถายน้ํา หนักตัว มันก็ตองดูดวยวาไมใชดูแควาความ
เหมาะสมความสั้นยาวของอวัยวะแตตองดูดวยวาเราจะบอกเด็กใหเอาน้ําหนักลงที่ไหนดวย อันนี้ก็ถาม
วามันมีหลักตายตัวไหม แตถาเขียนไปในทางวิชาการอะจริงๆ มันมี เหมือนเวลาเราเขียนนาฏยศัพท์ แต
พอเอาเขาจริงๆ คนที่เป็นครูอ ะคะจะตองใชประสบการณ์ทุกอยางที่จะบอกเคาวาอันนี้คือสวย คําวา
สวยก็คือเหมาะสม เหมาะสมกับรู ป รางของผูปฏิบัติ นี่คือเคาถึงตองบอกวาครูนาฏศิลปเคาตองใช
ประสบการณ์ จ ริ ง ๆ มากๆ เพราะเห็ น มาเยอะๆ การยื น ของพระของนาง มั น ก็ ใ ห อ ารมณ์ ไ ด
เหมือนกันเน฿าะโดยเบสิคทายื นของตัวนางมันก็ใชวิธีการเหลื่อมเทา หรือประสมเทาอะคะ คือสนเทา
หนาอะคะ มันจะไปอยูกึ่งกลางของเทาหลังเทาที่ยืนขางหลัง ทีนี้ถามวาเวลาที่เรายืนปกติเนี่ยถาคนยืนก็
จะยืนปกติแบบนี้ แตถาเป็นละครถาเป็นตัวนางนะคะก็จะเหลื่อมอยางนี้ ทีนี้ถาเหลื่อมอยางนี้ เสร็จเอา
มือมาวางอยางนี้เสร็จมันก็จะไมใชละคร เคาก็จะเอามือมาวางที่นี่ ที่หัวเข็มขัด ขางไหนก็ได แตวาขาง
มือที่จีบ จะตองเป็ นขางที่เทาอยู ขางหลั ง จะขางไหนก็ไดแตวาจะตองสัมพันธ์กับเทา แลวก็มือขาง
เดียวกันกับเทาที่อยูขางหนาอะ มันจะทาบลงไปที่ หนาขา ทีนี้ถามวามันก็ยังตองใชความสมดุลการตึง
เอว ตึงไหลอยูดี ก็ตองดันอยูดี แลวก็มันจะตองใชวิธีการเอียงเขาชวย กดเอว กดเกียวขาง เคาเรียกกด
เกียวขาง เอียงขางแขนตึง แลวก็น้ําหนักตัวที่ยืนอยูเนี่ย สวนใหญนะคะ สวนใหญมันจะไมลงไปที่เทา
หนา มันจะลงไปที่เทาหลัง เป็นตัวใหญ แตไมใชวาเทาหนาไมมีนะ ก็มีอยู เพราะวาเราเอียงขางหนาอยู
แลว เห็นไหมคะวามันเป็นการถวงน้ําหนักระหวางเทากับไหล อันนี้คือทาทั่วไปของการยืนนาง แตทีนี้
เวลาที่เราสอนเด็กเราก็ตองบอกเคาวาคุณวางน้ําหนักใหถูกนะ อยาไปทิ้งน้ําหนักอยูที่เทาหนานะ แลว
คุณจะตองเอียงลงใหถูกขาง เมื่อไหรที่คุณวางน้ําหนักถูกแตคุณเอียงผิดขางมันก็จะเทไปเลยเราก็จะลม
ไปเลย มันจะไมมีการถวงดุลของน้ําหนัก สวนใหญพี่ก็จะบอกเคาเกี่ยวกับเรื่องความสมดุลของน้ําหนัก
มากกวา ที่เนนมากในเรื่องการถา ยน้ําหนัก สวนทาจะสวยไมสวยอันนี้คอยๆ ปรับ คอยๆ ดัด แตสิ่งที่
สําคัญที่สุดที่พี่เนนที่สุดคือเรื่องหลังกับเรื่องการกดเกลียว มันบอกรายละเอียดยากเหมือนกันเน฿าะตรงนี้

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
คะในสวนของการนั่ง การกราบ แลวก็การยืนนะคะ ในสวนของตัวเองอาจจะมองคนละมุมกับ
อาจารย์นิรมลไดพูดมานะคะ เพราะวาการนั่งการกราบอันนี้ถือเป็นมารยาทหรือระเบียบวินัยที่เรา
จะตองฝึกใหเด็กกอนที่จะเริ่มเรียน เพราะวาเหมือนเป็นการถายทอด คุณลักษณะที่จะตองพึงปฏิบัติใน
หองเรียนอะนะคะ เริ่มตนจากการนั่ง การนั่งเนี่ยเป็นการฝึกเพื่อแยกบุคลิกภาพของผูเรียนดวย ก็คือ จะ
มีการคัดเลือกแยกพระนาง พอมีการแยกพระนางปฺุบ การนั่งลักษณะการนั่งก็จะตางกันระหวางพระกับ
นาง ก็จะสอนพับเพียบดวยการนั่งพับเพียบทางดานขวา โดยใชขาขวาทับลงบนขาซายก็คือการนั่งพับ
เพียบของตัวละครพระนางเนี่ยจะนั่งทางดานขวาเสมอนะคะ แลวก็ใชเทาขวาเนี่ยทับเทาซายขาซาย
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แลวลักษณะการนั่งของนางก็คือการนั่งเทาเรียง ก็คือตองใหเทาที่ปัดมาดานขางนั้นเรียงกันสองขาง แลว
คือก็ตองใหเห็นทั้งสองขาง เห็นเทาทั้งสองขางออกมาเรียงกันแลวก็ดันปลายเทามาขางหน า แลวก็มือก็
จะตองวางที่หนาขาขวา แลวหลักในการนั่งคือ เริ่มตนพอนั่งไดปฺุบก็จะตองเป็นที่อกตั้ง หลังตึง แลวก็
หนาเชิด นี่คือหลักที่จะใหเด็กเสมอ พอคุณลงทานั่งพับเพียบปฺุบ อกตั้งกอน อกตั้งก็คือการดันอกขึ้นมา
พอดันอกขึ้นมาหลังมันจะตองตึง คือลักษณะการดันอกขึ้นมาคุณจะตองดันหลังดวย ถาหลังตึงปฺุบแสดง
วาอกคุณตั้งไดระดับแลว ถาเกิดหลังยังไมตึงแสดงวาอกตั้งยังไมไดระดับ นะคะ หลักที่จะบอกเด็กก็คือ
อกตั้งหลังตึงแลวก็หนาเชิดก็คือการเปิดปลายคาง พอนั่งไดปฺุบอกตั้งหลังตึงไดแตพอกดปลายคางก็จะไม
มีความสงางามนะคะก็จะบอกเด็กอยางนี้เสมอ อกตั้งหลังตึงหนาเชิดทองไว นี่คือหลักการนั่งโดยทั่วไป
ของพระก็จะใชเชนเดียวกันแตของพระเคาจะกันเขาออกค ะ แลวก็วางมือเคาก็จะวางมือยาวขางนึงมือ
สั้นขางนึง สวนตัวนางจะวางที่หนาขาขวาอยางเดียว แลวก็พอหลังจากการนั่งเสร็จเรียบรอยก็จะเป็น
การกราบ การกราบก็อาจจะใชหลักในการกราบทั่วไปในการไหวพระไหวครูอะนะคะ แตก็คือมี ใชการ
ทอดแขนแลวก็การทอดลําตัว ค ะก็คือสวนใหญจะทอดแขนซายแลวก็แขนขวาตามแตจะไมใชการปัด
เขา พอนั่งตัวตรงปฺุบพอมีการบอกนักเรียนกราบก็ทอดแขนเลย ไมปัดเขาไปดา นขาง เพราะวาเพื่อเป็น
การรักษาระเบียบแถวนะคะ เพราะวาการบอกปลอยการอะไรก็ดีจะใหนั่งตั้งแถวตลอดจะไมใหอยูรอบๆ
หองแลวก็บอกอะไป ระเบียบก็คือถาจะบอกวาจะปลอยก็คือจะตองใหมานั่งตั้งแถว นั่งตั้งแถวตรงให
เทากัน กราบก็คือทอดแขนลงไป แลวก็ระดับที่คุณจะตอ งกมหัวลงไปก็คือหนาผากจรดกับนิ้วหัวแมมือ
นะคะ ตอนที่กราบลงไป แลวก็พอเสร็จแลวก็จะตองคืนตัวขึ้นมานั่งในทานั่งทาเดิมคือทาพระนาง นะคะ
ในเสต็ปของการกราบ พอกราบเสร็จแลวก็จะตองคืนตัวขึ้นมานั่งในทาเบื้องตนของพระนางไว แลวพอ
เสร็จจากการกราบแลวก็คือวิธีการยืนเพื่อที่จะออกจากนอกหอง ออกจากระเบียบออกจากนอกหองไป
นะคะก็จะมีเสต็ปของการยืนลุกขึ้นยืนเพื่อจะออกดวย หรือการปลอยไปพักก็คือจะมีระเบียบอยางนั้น
พอหลังจากการกราบเรียบรอย จังหวะที่หนึ่งของการยืนคือ การนั่งบนสนเทา นั่งทับสน มือก็จะยังวาง
อยูบนหนาขา แลวจังหวะสองก็คือตั้งเขาขวาขึ้นพรอมเอามือทั้งสองขางมาประสานกันที่หัวเขา แลว
จังหวะที่สามลุกขึ้นยืนพรอมกับประสานเทาแลวยกมือขึ้นพนมระหวางอกแลวก็กมลงไหวนะคะ แลว
จังหวะที่สี่คือ เอามือลงแนบลําตัวแลวคอยเดินออกไป นี่คือระเบียบที่วางไวใหเด็กนาฏศิล ปตั้งแตเริ่ม
เรียนมาจนถึงสอนก็ยังวางระเบียบไวใหอยางนี้ ถือวาเป็นเอกลักษณ์ พอเราบอกวาตั้งแถว เด็กก็จะมา
โดยอัตโนมัติวาคุณตองเขาอยางนี้แลวก็เรียงนั่งทาพระนางเรียบรอย กราบแลวพอบอกเด็กวาไปได เด็ก
ก็จะใชทาลุกขึ้นยืนไหวแลวก็ไป

นางลออ น้อยวงศ์
การนั่ง ตัวพระก็จะตางจากตัวนางก็คือกันเขานะคะ มือก็จะงอขางนึงตึงขางนึง แขนซายก็จะ
ตึงไมใชตึงคือยื่นออกไป ก็คือจะนั่งกันเขานะคะ มันจะตางจากตัวนางตรงนี้ก็คือนั่งกันเขา อกผายไหล
ผึ่ง นมตั้งเหมือนกันคะ เชิดหนาเหมือนกันนะคะ ถาจะบอกใหนักเรียนกราบตัวพระจะตองหลบเขา
เพราะมันนั่งกันเขาใชไหมคะ ก็ตองหลบเขาเบี่ยง เวลากราบก็จะเหมือนกับตัวนางก็คือทอดแขนซายลง
แลวก็ตามดวยแขนขวา มือขวา แตวาไมไดไหวคอมเขา เราจะตองหลบเขา หลบเขามาใหพนแขน เรา
จะไมไหวคอมแขน ขอศอกสองขางคือจะไมอยูกึ่งกลางสองข างอยางนี้อะคะ แตเราจะตองหลบ หลบ
เขาไปแลวก็ทอดแขนเหมือนกัน เวลาไหวไปก็นิ้วหัวแมมือเราจะตองกดลงแลวก็ใหหนาผากเราไปจรด
กับนิ้วหัวแมมือ ไมใชวาพอกมหัวลงไปแลวก็เดงไมใชๆ นิ้วตองไมตั้ง เสร็จเรียบรอยแลวก็เงยหนาขึ้นมา
ก็นั่งเหมือนเดิม กันเขาเหมื อนเดิม อกผายไหลผึ่งนมตั้งเหมือนเดิม ถาจะลุ กขึ้นก็เหมือนกับตัวนาง
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เหมือนกันคะ ตามเสต็ปหนึ่งสองสามเหมือนกัน แลวก็ไหวมืออยูระหวางอกกมศีรษะลงเหมือนกับตัว
นาง การยืนมันก็จะเหมือนกับตัวนางคือน้ําหนักอยูเทาขวา เหมือนกันแตวาของตัวพระจะปัดเทาออกไป
นิดนึงปลายเทาตองเฉียงไปนิดนึง แตของตัวนางเคาจะเอียงซาย ตัวพระจะเอียงขวา มือเทาสะเอว เอียง
ขางมือเทาสะเอว แลวก็มือซายเนี่ยแตะไวตรงหนาขาใชจมูกเทาซายแตะกับพื้นแตน้ําหนักก็อยูเทาขวา
เหมือนกัน แตของตัวนางเคาจะหนีบๆใชไหมคะ ตัวพระเคาจะกันออก กันปลายเทาออกไปใหปลายเทา
มันเฉียง 45 องศา การกราบ ปลายนิ้วหัวแมมือนิ้วโปูงอยูที่หวางคิ้ว เพราะไหวครูไมใชไหวคนเสมอกัน

นายสมชาย ยิ้มแย้ม
การนั่งการไหวการกราบนะ เอาการนั่งกอน การนั่งพับเพียบโดยพื้นฐานก็คือ หนึ่งนั่งเอาเขาติด
กับพื้นใชไหม หักขอเทา หักขอเทาซายแนบชิดเขาขวา ลําตัวตั้งตรงอกผายไหลผึ่ง มือพาดอยูที่เขาทั้ง
สองขาง ไมยกไหล นี่คือการนั่งของลิงนะครับ ขั้นตอไปก็คือการไหว การไหวในวงการนาฏศิลปนั้นหนะ
คนที่เป็นผูนําจะตองมีคําวานักเรียนกราบ นักเรียนกราบคือหัวหนาชั้น เมื่อหัวหนาชั้นบอกนักเรียน
กราบก็ใหทุกคนพนมมืออยูที่อกแลวก็ยกไปที่หนาผากกราบลงโดยไมแบมือ แลวก็ขึ้นมาที่เขาอกผาย
ไหลผึ่งเหมือนเดิม นี่คือการนั่งการกราบ ทําไมตองบอกวาการนั่งการไหวการกราบ เพื่อแสดงความ
เคารพกอนเรียนและหลังเรียนถือวาเป็นธรรมเนียมของคนที่เรียนโขนและละครจะตองบอกวานักเรียน
กราบ

ครั้งที่ 5
รอบที่ 1
นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
เด็กที่ไมเป็นเลยไมเป็นนาฏศิลปเลยและรําไมมีความสวยงามที่มาจากเด็กประถมหรือมาจาก
เด็กพื้นฐานโรงเรียนมัธยมขางนอกจะเริ่มเรียนนาฏศิลปอยางแรกเลยในความคิดของตัวเองก็คือวา ตอง
ดูเด็กกอนวาเด็กคนไหนมีสรีระอยางไรในการเลือกกอนที่จะเริ่มทําอยางนี้ตองใหเด็กคนไหนเหมาะสมที่
จะเป็นตัวพระหรือตัวนางแลวการที่จะเริ่มเรียนอยางแรก พอดูสรี ระของเด็กแลววาคนไหนจะเป็น พะ
เป็นนางกอนจะเริ่มทําตองฝึกพื้นฐานในการดัดตนกอน เพราะวาการเพื่อทําใหรางกายกอนที่จะเริ่มรํามี
ความยืดหยุนในการที่จะเรียนรําตางๆไดมันตองใชเหมือนใชรางกายในการเคลื่อนไหวเหมือนพละ เอา
มาเป็นสวนในการที่จะรําไดเหมือนกัน เพราะวาจากการที่เห็นวิธีการที่ออกกําลังกาย คือ เชนวิชา พละ
กอนที่เคาจะเริ่มเรียนมันก็ตองมีการอบอุนรางกายกอน กอนที่จะเริ่มเรียนทักษะจริงๆทําให มีกําลังขา
กําลังแขนและมีความแข็งแรง อดทนในการที่จะฝึกฝนนาฏศิลปก็เหมือนกัน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
ของนาฏศิลปกอนที่จะเริ่มรําทุกอยางแลวก็มีการดัดตนกอนคือทาฤาษีดัดตนก็สามารถนํามาใช
ไดแตวาบางบางหองเรียนก็จะนําทาโยคะมาใชดวยเหมือนกันอยางเชน ม. 3 ที่สอนอยูตอนนี้ อาจารย์
นิรมล ทานใหพื้นฐานการในการดัดตนนอกจากทาฤาษีดัดตนเป็นบางทาแลว ก็คือจะมีทาโยคะที่เราที่
เราเรียนรูจาก ตําราบาง google บาง มาใชใหเด็กในการทําความยืดหยุนรางกาย warm up กอนที่จะ
98

เริ่มฝึกทักษะเบื้องตนในการจีบในการตั้งวงแลวกอนจะ เริ่มตนดัดตนและก็คือนอกจาก ดัดมือ ดัดขา
ดัดแขน แบบดัดหลัง เป็นมือแขนขาหลังก็ทําใหรางกายไดมีความยืดหยุนชวยใหรําแบบ ไมกมหนา ไม
หลังงอ ตลอดทําใหมีความสงางามตอไปในนั้นเขาจะชินเองวา รําตองไมหลังงอ เวลาดัดตนแมจะตอง
ดัดหลังและยืดตัวขึ้นใหมีความสงาผาเผยแลวก็เวลาทุกครั้งที่เราบอกเด็กวาเวลาดัดตนอยากมหนา
ปลายคางตองเปิดนี่แหละสําคัญมาก

นางลออ น้อยวงศ์
การรํานาฏศิลปสวนใหญเลยนะจะตองเปิดปลายคางเพื่อความสวยงามโชว์หนา ไมมองต่ําลง
รวมถึงสายตาตองตรงแลวก็แบบวามองคนดูมองทุกทั่วไปใหมันรูสึกวาคนดูเขาถึงแบบบานเราไมใชกม
หนาอยูตลอด เดี๋ยวนี้ก็เป็นสวนสําคัญในการที่ฝึกพื้นฐานในการที่จะเริ่มรําเพลงชาเพลงเร็ว เมื่อการดัด
ตนไมวาจะเป็นแขนขามือคอ ตัวโดยการใชทาโยคะมาผสมผสานบางหรือวาการใชทาของการเรียนพละ
บาง มาใชมันก็มีหลายตําราแลวแตวาครูผูสอนทานไหนจะนํามาใชซึ่ง นาฏศิลปในสิ่งนั้นมันไมตายตัวอยู
แลววาจะตองดัดตนเป็นทาไหน แตมันจะมีพื้นฐาน เพราะบางทา ทาที่เป็นทาเดียวกัน ทาดัดมือเริ่มตน
งายๆ ดัดแขนและดัดขา ดัดแขนบางบางนาฏศิลปบางแหงก็คือแคยกเขาขางหนึ่งแลวก็แขนขางเดียวกัน
ตั้งแลวก็ มืออีกขางนึ่งไปในลักษณะนี้แขนตึง แตบางแหงจะเอาขาอีกขางนึ่งมาพาดตรงขอแขน มัน
แลวแต วาแตละที่ในการฝึกยังไงแตวาความจุดมุงหมายคือเหมือนกันเพื่ อ ที่จะทําใหแขนมันออน แลว
มือก็จะหักตรงมือก็จะออนสวยงาม แลวก็จะมีอีกทาหนึ่ง ที่แตละที่อาจจะไมเหมือนกันก็คือทา คัดเพชร
คือการขัดสมาธิแลวโนมตัวไปขางหนาแขนทาวพื้นตึง บางทีอาจจะไมเอาชวงสะโพกชวงขาหนาขาและ
เทาติดพื้น แคดันหลังหักลงตรงแตบางทีเขาจะเอาชวงสะโพกชวงหนาขาแบบติดพื้นไปเลยมันแตละพี่
จะไมเหมือนกันแตจุดประสงค์เหมือนกันวาจะตองดันหลังแลวหลังตรง แลวตองเปิดปลายคางดวยก็จะ
เป็นลักษณะเล็กๆ นอยๆ ที่การดัดตนพื้นฐานของการรําเพลงชาเพลงเร็วก็มีสวนสําคัญแลวหลังจากที่
ดัดตนทุกทาแลว วามันมีประโยชน์ตอการกับการเพิ่มสรีระรางกายของตนเอง

นางรัดใจ ศิริพงษ์
แตวาก็ตองดูเด็กดวยวาเด็กแตละคนสรีระตางกัน ความสูงแขนสั้นแขนงอแขนยาวแขนคอก
ไหม แขนคดไหมชวงขายาวไมลงตัวไหม ก็ตองดูที่วาสรีระของแตละคนเป็นยังไงก็จะเริ่มฝึกพื้นฐานใน
การที่จะนาฏยะศัพท์พื้นฐานมากอนจะเริ่มรําเพลงชาเพลงเร็วไดก็ตองมีจีบ มีตั้งวงกลมก็มีหลายระดับ
จีบก็มีหลายแบบ ตองฝึกพื้นฐานในการในการที่จะตอทารํากอนที่จะ ใหรูจักยกเทา กาวเทา กราบ
เทากระดก จรด ก็คือใหไดพื้นฐาน จีบ ตั้งวงแตละคน สมมุติวง ไมเหมือนกันแขนยาวไมเท ากันก็ตองดู
วาเป็นคนที่เป็นตัวพระแตถาเกิดแขนสั้น วงจะตองทํายังไงใหมีความสงาผาเผย แตคือครูแตละทานก็
ตองดูวาเด็กตองมีความแตกตางกัน อยางไรบาง สรีระ รางกาย เด็กทุกคนไมเหมือนกัน ทุกคนตอง
ทําทาเดียวกันหมด อยางเชนวา กาแฟ อาจจะตัวเล็กแตแขนยาว แลวไดเป็นนาง ตัวอาจจะเปูนพระ แต
วงแขนเป็นนาง เวลาตั้งวงก็ตองลดแขนลงมาอยางไงใหมันเป็นนางสมดุลกัน คือครูจะตองดูเป็นดวยวา
แขนเด็กขาเด็ก
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นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
คือครูจะตองดูเป็นดวยวาแขนเด็กหาเด็กไมวาจะเป็นพระหรือยังไดรับบทบาทตัวไหน สมมุติวา
ไดฝึกทาตั้งแตตนก็ตองดูวาใหมีความสงาผาเผยจากที่แขนสั้นจะตองทํายังไงจากที่งอเยอะก็อาจจะตอง
ยืดแขนออกไปให มีความส วนโคงของวงพระ ก็คือที่สํ าคัญระดับวงระดับมือขาการกาวการอะไรให
สมสวนของที่เราไดใหไดรับเลือกที่ถูกคัดเลือกให เป็นพระหรือ เป็นนางดวย นี่ก็เป็นพื้นฐานแคเล็กๆ
นอยๆ ตอจากที่เป็นจีบ ตั้งวง ที่สําคัญการใหเด็กรูจักจังหวะก็มีสวนสําคัญ โดยปกติเริ่มตนการดัดตน
ครูจะใหนับ ทาปกติเริ่มตนเวลาดัดตนครูจะใหมานับกอน 1-10 1-50 1-100 แลวแตแตละทาก็ตอง
นับไปดวย ครูจะกําหนด แลวพอเด็กเริ่มที่จะรํา เริ่มทําทาไดเริ่มสวยและกอนที่จะเริ่มฝึกรํานี้เลยก็ตอง
ฝึกจังหวะพื้นฐานของเพลงชา จะ โจง จะ ทิง โจง ทิง ไปเรื่อยๆ นี่เป็นจังหวะเพลงชา ถาเป็นเพลงเร็วก็
อีกจังหวะนึง นี้เป็นแคจังหวะหนาทับแตจังหวะทํานองเหมือนเพลงชาก็จะเป็นอีกอยางจังหวะ รํา จนจบ
เริ่มตนมีเวลาคือหลักสูตรนาฏศิลปจะสอนนะคะแตถาเพลงชาก็เริ่ม นอยเพลงไปเรื่อยๆ จนหมดทอน
ทั้งหมดนี่คือเป็นเทคนิคการสอน
นางนิรมล หาญทองกูล
ถาเป็นการสอนหลักสูตรแบบเรงรัด แลวเวลามันนอย แลวเราตองสอนทั้งพื้นฐานและเพลงใน
หลักสูตร แลวเพลงในหลักสูตรมั นก็เยอะ แลวบางทีมันก็อยูที่ครูผูสอนเหมือนกันในการเรง เราอาจจะ
ใหเรียนพื้นฐาน แลวรวบเพลงไปเลย แลวก็สอนใหรองทํานองไปดวย คือใหเขาเพลงไปเลย สําหรับการ
เตรียมการพรอมทัว่ ไปสวนใหญก็เอามาจากทาฝึกโยคะมันจะคลายๆ กันเราก็เอามาปรับใหมันเหมาะสม
มันมีความเชื่องของความงาม คือนางละคร แขนจะตองงอ ตองหั กถึงจะมีความสวยงาม แตในทาง
การแพทย์คือพิการ แตสําหรับนางละคร คือเวลารําจะดูสวย เราก็พยายามที่จะดัดใหมันออน ดัดใหมัน
เขากับทารํา แตงบางคนก็มีรางกายไมเทากัน แลวแตสรีระของแตละคนดวย แตเด็กคนไหนตองการ
เดี๋ยวเคาก็ไปดัดของเคาเอง จากสมัยกอนการดัดนิ้วดัดมือ เขาจะใชน้ําขาว น้ําอุน เพื่อที่จะชวยให
เสนเอ็น กลามเนื้อ มันจะออนงาย เร็วและดีขึ้น ของการรํานาฏศิลปไทยคอมันการใชกลามเนื้อเสนเอ็น
ทุกสวน ถาอยูๆเรามารําเลย มันอาจจะทําใหกลามเนื้อเราบาดเจ็บ

รอบที่ 2
นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
อยางเด็กที่เริ่มเรียนใหม ๆ คือตองฝึกทาดัดตน เยอะๆ จะทําใหกลามเนื้อมันยืดหยุนเขาที่ไดดี
เพราะเวลาที่มีทาใหม ๆ ยาก ๆ มากลามเนื้อมันจะสามารถรับไดดี เหมือนเด็กโขน เวลาที่เคาตอง
ถีบเหลี่ยมเพราะวาตองใหเสนเอ็นมันขยาย ถาถีบไปไดในระยะนึ่ง แลวเวลารําตั้งเหลียมมันจะมีความ
สวยงาม เมื่อกอนตัวพระมีการถีบเหลี่ยม เมื่อกอนถาดูตามประวัติของครูแลวครู ผูหญิงเขาฝึกโขนดวย
อยาง แมละมุน ก็ไดเรียนโขนดวย แลวแมทานก็ตองถีบเหลียมเหมือนกัน แตสวนใหญจะเป็นผูชาย
เพราะเสนกลามเนื้อมันแข็ง เขาก็ตองฝึกแบบนั้นมาเหมือนกัน แลวพวกครูผูหญิงก็เหมือนกัน แลวพอ
หลัง ๆ เขามาตั้งเป็ นโรงเรีย น เขาก็มาแยกวานี่คือครูโขน ครูล ะคร พอมาแยกแลว ครูห ญิง ครูชาย
ครูละครก็มีแตผูหญิงเลยเลิกถีบไปเพราะคิดวาเราก็ไมคิดวาเราตองใชเหลียมเต็มเหมือนกับของโขน เรา
ก็เลยเพลาในเรื่องของการยืดหยุนตัวนี้ไป
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ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
แตการรําทางละครก็ตองมีความแข็งแรงเหมือนกันแตตอนนี้ การตั้งเหลียมของละครกับโขนก็
จะไมเหมือนกันแลว ความสวยงามของนาฏศิลปมันอยูบนพื้นฐานของธรรมชาติ แตอยูเหนือธรรมชาติ
มันสูงกวาธรรมชาติมาครึ่งนึ่ง มันเป็นศิลปะประดิษฐ์ แลวมันไมใชไดแคไหนแคนั้น แตมันตองใหได
ความเหมาะสมของมัน ถึงจะสวย ตั้งวง ตั้งฉาก ตั้งเหลียม สวนมากคนก็จะตั้งกันไมถึงของความสวย
มันไมมีมาตรฐานในการวัด แตมันใชความเหมาะสม ความสมดุลของรางกาย เชนบางคนมือสวยมมาก
แตแขนไดแคนิดหนอย ความยืดหยุนของกลามเนื้อมีแคนิดเดียว แตมือเขาสวยมือออนมากเป็นวงสวย
มันก็มาชวยในการที่ลําแขนไมสมดุล มันก็จะกลายเป็นความพอดีของวงโคงมันแกไขกันไดมันชวยกันได
คือตองดูที่สรีระของแตละคนแลวครูตองมองใหออกวาคือเด็กคนไหนมือสั้น แขนยาวเวลาตั้งวงยังไงให
มันสวยสมดุลของพระนาง
นางลออ น้อยวงศ์
ในเรื่องของนาฏยศัพท์เมื่อกอน ครูบอกวาตําราบางเลมเขียนวาการตั้งวงตองมือออน เทาชิด
แตบางตําราบอกวา 45 องศา ถาคิดตามเรขาคณิตแลว 45 องศา มันคือครึ่งนึ่งของ 90 คือการตั้งฉาก
บางคนแขนสั้นก็ไดแตบางคนแขนยาวก็ไมไดมันจะติดใบหนาไมสวย ถาจะมาวัด 45 ทุกคนเลย ก็อยา
ลืมวาแขนของแตละคนไมเทากัน ลําตัวของแตละคนไมเทากัน พอมาหลังๆ ก็เลยไมเห็นแลวที่มาวัด 45
องศา คือครูเขาคงจะปรับคํา คือกอนหนานี้เขาจะทําใหมันเป็นรูปธรรม แตสุนทรี และความงามของ
นาฏศิลปมันไมไดเป็นรูปธรรม ซึ่งมันเป็นความพึ่งพอใจที่เห็นวา มันแลวลงตัว จะไมมีการหาเครื่องมือ
หรื อ ของอะไรมาวั ด มั น ขึ้ น อยู ที่ ค นดู แ ละประสบการณ์ ข องคนดู ว า มั น ออกมาสวยหรื อ ไม ส วย
เพราะฉะนั้นศาสตร์ของเราเป็นศาสตร์ที่ชั่งตวงวัดไมไดแต มันสามารถตัดสินไดวาอะไรดีกวาอะไร แตถา
เกิดมาวั ดมาชั่ง ตวงมาวัดเป็ น มารตรามันไมส ามารถออกมาไดเป็นรู ปธรรม มันตัด สิ นไดโ ดยความ
เหมาะสมและความสมดุล มันถึงมีการเรียนในเรื่องของทฤษฎีแหงสุนทรี ยภาพ ทฤษฎีแหงเอกภาพ
มาลองรับ มีทฤษฎีตาง ๆ มากมายมาลองรับแตราจะใชจะเนนทฤษฎีไหนทฤษฎีหนึ่งไมได มันตองใช
หลาย ๆ ทฤษฎีรวมกันแลวมันถึงจะขึ้นมาเป็นรูปรางและความเหมาะสมมันถึงจะออกมาเป็นความงาม
ที่ลงตัว เพราะฉะนั้นครูที่สอนนาฏศิลป ไมมีความรูและเชี่ยวชาญเป็นอยางดีแลวมาตัดสินไดไหม คือ
ไมได คุณอาจจะบอกไดวาอันนี้มันสวยกวาอันนี้ แตคุณจะไมสามารถอธิบายไดวามันสวยกวาเพราะ
อะไร อยางไร นี่คือคําตอบทั้งหมดของคําวาประสบการณ์ แลวทําไมเราถึงเริ่มตนมาตั้งแต 1 ทุกคนมา
นับ 1 ใหมทุกคนยืดหยุนมาเพราะการนับ 1 ใหมก็คือการเตรียมความพรอมนั่นเอง ไมวาจะทําอะไรทุก
คนตองมีความพรอม

นางรัดใจ ศิริพงษ์
คือมันสําคัญการเตรียมพรอมรางกาย การยืดหยุนเบื้องตน การฝึกนาฎยศัพเบื้องตนก็สําคัญ
กอนที่จะรําทุกเพลง เชนการจีบ ตั้งวง แคเริ่มตนไมสวย ตอใหรําเพลงอะไรก็ไมสวย เพราะเริ่มแรกก็ทํา
ไมสวยแลวเชนการตั้งวง ก็ไมเหมือนกันแลว เชน การดูผูใหญรํากับเด็กรํา หรือดูรุนพี่กับรุนนองรํา คือ
มันจะดูตางกันออกมาเลย ทั้งๆที่ทําทาเดียวกัน
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แตนี่คือพื้นฐาน แตคือครูตองเรียนรูสรีระของเด็กกอน สรุปคือสิ่งสําคัญอยางแรกคือการดัดทา
โยคะมาผสมผสานใหเกิดความเหมาะสมแลวครูผูสอนแตละทานวาจะมีเทคนิคเอาอะไรมาสอนเด็ก และ
การฝึกพื้นฐานนาฏยศัพท์ก็ตองดูเด็ กดวยในเรื่องสรีระรางกายความสมดุลแตละคนไมเหมือนกัน ที่จะ
ฝึกพื้นฐานเบื้องตน เพลงชา เพลงเร็วครูตองดูเพื่อที่จะใหเด็กรําไดดีขึ้น นาฏยศัพท์เบื้องตนคือคลาย ๆ
กับก็คํายน ระยะคําอธิบายคือเป็นคําที่สามารถอธิบายไดวา จีบมันทําแบบนี้ ตั้งวงมันทําแบบนี้ ถา
ไมอยางนั้นเราตองคอยบอกเด็กวา อะไรทําอยางไร นาฏยศัพท์คือคําบัญญัติวาอะไรคืออะไร มันคือ
ศัพท์ที่ใชในทางนาฏศิลป เชน การ "จีบ" ในศัพท์ของเราคือการรําการจีบ ไมใช หญิง ชาย จีบกัน จีบไม
ใชการเอาปลายกระดาษเช็ดชูมาขยุมรวมกัน แตคําวาจีบของเราคือ การเอานิ้วหัวแม มือมาจรดกับนิ้วชี้
คือเป็นศัพท์ที่รูเลย เชนนักเรียน จีบ ทุกคนก็จะรูเลยวาจีบตองทําอยางไร เพราะฉะนั้นนาฎยศัพท์มัน
คือการประหยัดเวลาในการอธิบาย
นางนิรมล หาญทองกูล
นาฏยศัพท์เบื้องตน ก็คือสิ่งที่เราใชประจําเลยก็คือมี จีบ ตั้งวง เกาเทา ประเทา ยกเทา กระดก
กระทุงเทา เป็นตน ทําไมนาฏยศัพท์เบื้องตนถึงสําคัญกับเด็กที่ไมเป็นเลยมาเริ่มฝึกหัดการรํา ตั้งแตตอน
แรกเลยก อ นที่ เ ราจะรํ า เราจะเลื อ กเด็ ก ก อ นว า จะให ใ คร เป็ น พระเป็ น นางพอครู ผู ส อนจะสอน
นาฎยศัพท์เบื้องตน ครูผูสอนตองแบงเป็นสองกลุมคือ พระกับนาง เชนการจีบระดับไหน ตั้งวงแบบไหน
คือจะแยกประเภทของพระกับนางระดับและความสมดุลจะตางกัน

ครั้งที่ 6
รอบที่ 1
นายสมชาย ยิ้มแย้ม
10 น มี แนะนํา คือชี้แจงใหคําแนะนําปฏิบัติคือผูเรียนตองสังเกตจดจําทารํา เนื่องนิจ คือ
เสมอ ๆ การที่ผูเรียนกระทําอยูบอยครั้งฝึกฝนตนเองอยูเนื่องนิจทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน .
เหนียวแนน คือการที่มุงอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือเหมือนกับการปฏิบัติจิตใหเกิดสมาธิที่ .แนวแน ในระดับ
ของผูเรียน นําหนา คือออกหนาผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตัวเองวาใหประจักไดในลักษณะของผูเรียนเป็น
ผูนํา นอบนอม คือ อาการซึ่งแสดงถึงความเคารพ ความศรัทธาความมีความกตัญญูกตเวที ที่มีตอ
ครูผูสอน แนนอน คือ เที่ยงแท จริงแทในความถูกตองของเนื้อหาทารํา หนวงหนัก คือทําใหชาและแรง
คือหมายถึงการปฏิบัติเพลงหนาพาทย์ของผูเรียน ตัวพระ ตัวลิง ตัวละคร การเคลื่อนไหว สีหนาเชน รํา
ชา ๆ ไมเร็วตามกระบวนการ นิ่งๆ ไมกระดุกกระดิก คือไมเคลื่อนไหว ผูเรียนปฏิบัติทานิ่งไมเคลื่อนไหว
ในสรีระของเพลงนั้นๆ นุมนวล ผูเรียนตองปฏิบัติทารําอยางนุมนวล ละมุนละไม แนบเนียน คื อผูเรียน
ปฏิ บั ติ แ บบรั ด กุม ดู แ บบแนบเนี ย น ไม เ ขิน ไปมา ทํ า หนา นิ่ ง 10 น คื อการวิ เ คราะห์ บุ ค ลิ ก สรี ร ะ
ศักยภาพของผูเรียน คือวิธีในการสรางขวัญกําลังใจ มีจุดมุงหมายใหผูเรียน คือทันสมัยรูวิธีในการทอด
แทรกคุณธรรมและจริยธรรมนี่คือการสอนในลักษณะพื้นฐานทั่วไป
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เวลาที่ครูสอนครูจะใหนักเรียนเคาะจังหวะกอน เพราะรําจะมีจังหวะ ชา กลาง เร็ว ใหเขาเคาะ
ทีละจังหวะกอน ใหเขาเคาะจังหวะใหตรงใหไดกอน รองเองเคาะเองมันจะงายขึ้นหลังจากนั้น เวลาที่
เราสั่งใหเขาเคาะ 2 จังหวะ เร็ว 4 จังหวะ คือเขาจะรู ถาไมทําแบบนี้เขาจะไมรูจังหวะเลย ไมอยางนั้น
เวลาสอนจะลําบากตองคอยมาย้ําจังหวะใหตลอด เวลาเอียงตองเอียงตัวมากดแขนกดไหล ไมไดเอียงจน
คอหักเพราะละครจะไมเอียงจนคอหักกดใบหูนิดหนอยแตหนาตองไมกมเงยหนาขึ้นมองไปขางหนา
กอนที่เราจะสอนรําเราตองสอนใหเขานั่งและฝึกการทรงตัวอยูแลว ครูก็จะใหนักเรียนไดจินตนาการวา
เวลาที่เขารํ าจะมีของวางอยูบนกนตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาผอนกนลงของนั้นมันจะหลนลงมา
เพราะฉะนั้นเวลาที่เขารําตองดันเอวดันไหลตลอด สวนมากเวลาตอทารําเราตองดูเด็กวาเขาจําไดไหมรํา
ไดไหมสามารถตอไดไหม เวลาตอตองตอทีละทา เพราะแตละทามันจะมีจังหวะชา เร็ว เพราะมันจะ
เคลื่อนไหวพรอมๆกัน หัวมือ แขน คอไหล เวลาอธิบาย จะอธิบายตั้งแตเทาขันไปถึงหัว แลวดู ถาเด็กได
เพลง ได ทาแลว เราก็จะใหถวนตั้งแตแรกมาใหหมด สวนคนที่รําไมได เราก็จะมาแกใหทีละทา เรา
กําหนดไมไดวาจะตอไดกี่ทาตองดูเด็กดวยวาไดหรือปุาว เราจะกําหนดไมได แตครูจะกําหนดในใจวาเรา
จะตอเพลงชาใหไดในกี่เดือนเราจะกําหนดในใจของเราเอง

ว่าที่ร้อยตรีฉัตรดา ยิ้มแย้ม
ก็คลายกับ ของครูล ออ ก็จ ะเนนเรื่องของจังหวะ คือจังหวะหนาทับกอนเขาจะไดรูวาจะรํา
อยางไร โดยจะใชวิธีเลนเกม เด็ก 1 คนเทากับจังหวะใหญ 2 คนเทากับจังหวะกลาง 8 คนเทากับจังหวะ
ใหญ คือเด็กจะไมรูวาเราสอนใหเด็กฝึกนับจังหวะไปในตัว เด็กก็จะเริ่มรูแลววาเต็ม ครึ่งจังหวะเป็น
อยางไร พอเวลาเราสั่งใหย่ําเทาตามจังหวะเด็กก็จะรูแลววาตองย่ําแบบไหน จังหวะไหนทําแบบไหน คือ
เด็กที่เรียนก็จะไมมีที่จะตกจังหวะเพราะเราสอนใหรูในเรื่องของจังหวะอยางดี ถึงเด็กจะรองเพลงเพี้ยน
แตจังหวะตองตรงตลอด

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
ในเรื่องของหลักและเทคนิคการสอนเพลงชาในของครูก็ หลักๆก็คลายๆกับคุณครูทานอื่น คือ
เพลงชา เพลงเร็วเป็นเพลงหนาพาทย์เราก็ตองสอนใหเด็กรูจักในเรื่องของจังหวะหนาทับกอน คนเคย
กับจังหวะหนาทับกอน กอนที่จะเริ่มทารํา โดยที่จะใหฝึกรองจังหวะหนาทับเพลงชา จะ โจง จะ ทิง โจง
ทิง พรอมกับตบจังหวะไปดวย คือ 8 จังหวะ 4 จังหวะ 2 จังหวะ ซึ่งเพลงชาของทั้ง พระ และ นางก็มี
จังหวะแบบเดียวกัน พอหลังจากที่เด็กรูจักฝึกรองและตบจังหวะไดแลว ก็จะเริ่มตอทารําโดยเริ่มมาจาก
ขา มือ และ ศีรษะ เราจะสอนใหเด็กเรียนรูทีละทา ประกอบกับการรอง จังหวะ เพื่อใหเด็กรูวา ทานี้เรา
ตองรํากี่จังหวะ กี่ครั้งในหนึ่งทา การตอทารําก็จะตอทีละทา ถาทาที่หนึ่งยังไมผานก็จะไมตอทาที่สอง
ครูทีสอน ตองอธิบายใหเด็กรูอยางชัดเจน และอยางกระจางแจง เพื่อที่จะใหเด็กไดปฏิบัติอยางถูกตอง
นี่คือเป็นหลักสําคัญที่เนน สัดสวนและมาตรฐานของทา ที่เราจะตองจัดใหเด็กตอนนี่เลยเพราะเป็น
พื้นฐานเบื้องตน และการตอทารําเราก็มีระยะกําหนดวาจะตอ 1 เดือน ในหนึ่งเดือนเราตองตอใหจบ
แลวก็จะสอน รอง ตอไป เพื่อที่จะใหเขารูทํานอง รองกอนที่จะเขาเพลงจริง โดยใช นอยปากเอา เพรา
จะฝึกความอดทน ฝึกโสตประสาทในการฟังจังหวะหนาทับดวยตนเอง
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นางนิรมล หาญทองกูล
เวลาเราตอทารําใหเด็กเราจะอยูหนาหองสุดเลยและหันไปทางเดียวกับเด็ก แตพอเด็กไดแลว
เราก็จะเริ่มทบทวนแตแรกเราก็จะหันหนาไปหาเด็ก เวลาตอเพลงก็จะตอรวมกันทั้งหมด แลวคอยมา
แยกวาใครได ไมได แลวคอยมาจัดการฝึกทบทวนใหใหม เวลารําแถวหนาไดก็ใหเด็กสลับแถวขึ้นมา
เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ ก็ทําจนกวาจะรําได สมมุติ มี 10 แถวก็ใหรํา 10 รอบจนกวาจะครบ เพราะวาการ
ทําแบบนี้เป็นเทคนิคที่ทําใหเด็กไมตองดูเพื่อนอยูตลอด เพราะเวลารําตองมั่นใจ ไมงั้นก็ตองมองดูค นอื่น
ตลอด เคยมีเด็กที่ดูคนอื่นตลอด แลวเวลาสอบวิชาชีพคนเดียวก็รําไมไดเลย เวลาสอนเพลงชาก็ใหเด็ก
แยกพระนางออกมาเลย คือครูพระ ก็สอนพระ ครูนาง ก็สอนนาง แลวเราก็เอามารวมกันตอนที่ตอทา
จบ ครบหมดทุกอยาง แลวเอามารําพรอมกัน แตไมไดรําคูกันเพราะ พระกับนาง จะท าใครทามัน เด็ก
คนไหนไมไดเราก็จะใหเขาทําใหมซ้ําๆจนกวาจะได ทาเขารําไมไดเร็วตองหาวิธีที่ทําใหเด็กรําใหได

รอบที่ 2
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
เวลาที่สอนเด็กรําเราจะตองตั้งใจรํา รําเต็มที่ ถึงแมบางทีจะเจ็บขา เราก็จะตองรําเต็มที่เพราะ
เด็กก็จะทําตาม ถาเรารําไมเต็มที่เวลาสอนเขา เด็กก็จะคิดวาครูยังรําไมเต็มที่เลย เพราะฉะนั้นเด็กที่
เรียนกับเราเขาก็จะทําตามและติดเป็นนิสัยตอไป แลวเวลาสอน เด็กที่อยูไกลกวาอยางเชนอยูหางไปอีก
10 คน เราตองใชสายตาคอยมองเขาใหเขารู วาเราสนใจและดูตลอด สวนมากเด็กที่รําไดจะอยูขางหนา
เด็กที่รําไมไดจะชอบไปอยูขางหลังเพราะกลัวครูแตเราก็ตองเดินไปพูดไปบอกแบบหวงใย แบบรักคอย
สอนคอยบอก

นางลออ น้อยวงศ์
เวลาที่ครูจะใหเด็กทวนทาเราตองเดินไปดูทุกคนแลวจับเด็กทําทาใหมันสวยงาม หรือบอกเด็ก
วา ถาเธอยกแขนอีกหนอยจะสวยนะ ยกขาอีกหนอยจะดีนะ คือก็ไปจับเขาทุกคน ไปดูแลไปสัมผัสจะ
ทําใหเด็กมีกําลังใจเรียนเหมือนเราสนใจเขาไมทิ้งเขา ถาสมมุติเด็กตอไป 2 ทา ไมได ก็ทบทวนใหมตอน
นั้นเลย เวลาตอทารําเราตองดูเด็กในหองกอนวาเขารําไดรึปุาว พรอมที่จ ะตอทาใหมไหม เราตองดูเด็ก
เป็นอันดับแรก

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
ถาเกิดเราตอทาไปแลวเด็กรําไมไดเราก็จะไมตอทาตอไป แตถาเกิดถางายถาเด็กพอไดแลวก็จะ
ตอทาตอไปเลย แตถาเกิดเป็นทายากๆก็จะตองทบทวนจนกวาจะได และในการที่เรารําตามจังหวะ ใน
จังหวะจะมีจังหวะที่เปลี่ยนทาอยูในตัวของมันอยูแลว

นางสาวเนตรทราย พรมราช
ครูแตละทานก็จะมีหลักและเทคนิคในการสอนที่แตกตางกันออกไป อยางกาแฟคือถาเริ่มจาก
เด็กที่ไมไดเลย เราก็ตองสรางความมั่นใจใหกับเด็ก ใหเขากลาที่จะรํา กลาที่จะแสดงออก การเริ่มตนใน
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การฝึกเราตองสรางความมั่นใจใหกับเด็ก เชนหากิจกรรมเสริมหรือหาอะไรทําเพื่อใหเด็กไดรูจักกลาที่
จะแสดงออก เราตอ งสอนให เ ด็ กรู จัก มีลี ล าในการรํา ตั้ งแตเ ด็ก เลย เชน การลอยหนา การใชห น า
หลักการฝึกพื้นฐานก็มีแคนี้คะ

ครั้งที่ 7
รอบที่ 1
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
ของหนูเพิ่มเติมเรื่องการรองเพลงคะ เพลงชากับเพลงเร็วเพราะวา เด็กมาใหมๆเนี้ยมันรอง
เพลงแบบนอยๆเนี้ย มันจะทําใหชาคือวาเพลงมันยาวและทํานองเด็กมันไมคุน หนูก็จะใชวิธีการที่เอา
เพลง ตอนแรกใชวิธีการใชเพลงอยางเชน เพลงอะไรนะ แมเอยงามจริง แตครั้งแรกมันไมสําเร็จที่วา
เพลงเนี้ยมันเชยมาก มันเชยมากเด็กก็แบบครูรองเพลงอะไรเด็กมันไมคุน ก็มาในเพลงที่ 2 อะ เป็นเพลง
เร็ว อยากรักแมหมาย มันก็ยังเชยอยู หนูก็เลยใชวิธีการแตงเพลงขึ้นมา 1 เพลง โดยเอาเสียงกับคําที่มัน
ลงกับตัวโนตกับทวงทํานองเพลง จะเอาเพลงเขาไปแตงในเนี่ยใหมันพอดี เสร็จแลวหนูก็จะไมบอกเขาวา
เราจะมาเลนอะไร เราจะมารองเพลงกันแตหนูก็จะไมบอก เราจะไมตั้งชื่อเพลง ก็สอนรอง กอนรําเพลง
เร็วเตรียมพรอมรางกายใหดี ดูสวยโสภีดูสิทวงทีลีลา ประมาณนี้แลวใหเขาชวยกันตั้งชื่ อ ใหเขาจําเพลง
ใหไดเพราะมันเป็นเพลงสั้นมากเทากับเพลงเนี้ย ปรากฏวา 3 รอบ เด็กสามารถรองเป็นเพลงไดแลวพอ
เปลี่ยนมาเป็นนอย นอย นอย นอย ไดเลยทันที ถาเป็นปกติเดิมเลยอะ มันรองเป็นวันพอวันรุงขึ้นก็จํา
ไมได เพราะมันยาก ใหเขาชวยมีสวนรวมในการแตงเพลงกับเราหรือวาเปลี่ยนคําหรือวาตั้งชื่อ ตอน ม.1
ปีที่ผานมาเขาเรียกวา นาฏศิลปโสภี ตั้งชื่อเป็นเพลงของเขา เขาชวยกันแตงเขาก็จะจํามากขึ้น แตสมมติ
อยางเพลงชา ไอเพลงเชยๆหนะ งามเอยงามจริงหนะนะ อันนั้นเราจะสามารถ คือ 1.เพลงมันเชยแตมัน
จะสามรถสอดแทรกเรื่องของคุ ณธรรม เรื่องของการสอนหญิง เรื่องของการไวตัว เรื่ องของผูหญิงกุล
สตรีที่ดี เด็กอะมันไมคอยจํา แตวาเพลงที่หนูแตงอะ 3 เที่ยว หนูไมมีพี่นางชวยดวย จริงๆมันทําไดกอน
รําเพลงเร็วเตรียมพรอมรางกายใหดี ดูสวยโสภีดูสิทวงทีลีลา รูปทรงออนงาม งามทุกทาทุกทาง ตัว พระ
วงกวาง ตัวนางวงแคบเขามา 3 รอบจําไดเลย เพราะมันเหมือนกับเนื้อเพลงสั้นๆเพลงนึง ซึ่งไมใชเพลง
เกา เพลงเกาๆเคยเอามาแลวมันยาก แลวเด็กเราอะ เด็กนาฏศิลปเราอะเทาที่หนูสัมผัสมาอะคือเด็กเรา
ออน แพโขนเรื่องของการตีบท สูโขนไมไดเลยสูใครก็ไมได เพราะฉะนั้นพอเราเอาเพลงนี้มาแลวอะ เขา
รํา เขาชํานาญ เขารองเพลง หลังจากเนี่ยคอยใหเขาคิดทาเป็นกิจกรรมเสริม เสริมใหเขาคิดวาถาเราทํา
แบบนี้ เอาตอนแรกแบบนี้กอน กอนรําเพลงเร็ว ก็ใหเขาเอาทารํานี้แหละไปใสในเพลงที่เขารอง คิดเป็น
กลุมๆ จากนั้นทาเสริม ทาที่เขาเอามาเลนๆกัน ก็จะเสริมเป็นการใหเขาคิดตอยอดเรื่องของการตีบทใน
ชั้นที่สูงขึ้น

นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
พอเราตอเพลงเป็น จะโจงจะ เสร็จแลวตอไปก็จะใหเขานอย นอยนินอยนอยนอย ตามโบราณ
นอย นอย นิ นอย นิ นอย นอย นิ นอย นิ นอย คือหมายถึงวาสมมติวาเราตอ เพลงดวย จะโจงจะใช
ไหม จะโจงจะ พอเด็กคลองจะโจงจะเสร็จก็จะมาเปลี่ยนเป็นทํานองดนตรี แตยังไมไดเปิดเทป จะโจง
จะก็คือรองไปตามทาที่ตองแบงนั้นแหละ 2 4 8 ก็คือตามทา พอไลจะโจงจะเสร็จก็ไลนอย นอยจน
ชํานาญ คอยเปิดเทป เป็นอาทิตย์ พอมันนอยไดก็ไปได แลวขวัญเป็นแบบนี้ดวยนะ ชอบเรียกฉายา
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มันเป็นความสนิทสนม บางทีการเรียกฉายามันเป็นขอบกพรอง มันก็จะทําใหเขาติดตัว ถามันทําทาไมดี
เราก็จะเรียกของบกพรองของมัน ตรงเนี้ยก็คือเป็นตัวมัน คือจี้ไว จิกๆมันไวมันจะไดจําไง แบบรําตอง
จิกตลอดจิกคางไวอะไรแบบเนี้ย ใหมั นแกไขตรงนี้ บางทีมันก็เป็นจิตวิทยาเบื้องตนเหมือนกัน แบบนี้
เยอะคะ ทุกภาคสวนของครูนาฏศิลปที่คิดจะตองแบบทุกอยาง เราตองนํากลยุทธ์ทุกอยางที่มันกระทํา
ไดเอามาแกใหหมด ซึ่งแตละเคสไมเหมือนกัน มันไมเหมือนกันเลย คือไมไดพอเจ็บแลว คือรําพวกเรา
มันเจ็บเนอะ มันเจ็บกลามเนื้อไปหมด คือถารําเต็มตัวนะจะเจ็บกลามเนื้อไปหมดเลย คือถาเขารําเต็ม
ตัวตลอดเวลานี่มันจะไมเมื่อย

นางลออ น้อยวงศ์
การแกไขขอบกพรองของนักเรียนหรอ อยางของพี่เนี้ยในขณะที่สอน พี่ก็จะแกไขเขาไปเลย
บางทีวงเขาไมใช แกทันทีเลย พอเราเห็นเขาตั้งวงแลวตองแกทันทีเลย จะขามไมไดเพราะถาขามแลวจะ
ติดเลย พอเราเห็นเราตองแกไขทันที ไมวาจะเป็นการยกขากาว ทุกอยางตองแกทันทีตองแกไขใหได
ตามของมาตรฐานทารําสัดสวนทารํา สัดสวนของเขา เพราะสรีระของแตละคนไมเหมือนกัน เหมือน
อยางกาวเทา จีบ จีบสงหลังอะไรเนี่ย พอเห็นแลวตองแกทันที เราจะตองรีบไปจัดเขาใหทรง แลวเราก็
จะตองบอกเขาดวยวาจีบสงหลังตองสงไปใหสุดแขน แขนนี่ก็จะตองบิดใหเป็นเกลียวดวยนะ ไมใชวาพอ
สงไปแลวจีบมันก็จะทิ่มเขาหาตัวไมได ตองบิดไปดวย ทุกอยางพอเราเห็นเราจะตองแกทันที ไมวาจะ
เป็นคอดื่มหรือกดคางอะไรแบบเนี่ย แตเราจะตองบอกเขาทุกครั้งวาที่เราไปแกเขาเพราะอะไร แลวเรา
จะตองบอกวิธีแกดวยวาตองแกแบบนี้ เวลาคอคุณกดคางคุณตองเปิดคางนะ เปิดโดยที่เราจะเอามือ
หรืออะไรก็แลวแตใหมันอยูแบบนี้ เปิดมาใหไดระดับที่ สวยงาม ถาแบบนี้เรียกเงย ถาเปิดเนี่ยจากที่เรา
เอาคางติดคอก็คือเปิดขึ้นมาแลวตาก็มองไประดับสายตา ถาเกิดเราเอามือแหงน คําวาเปิดปลายคาง
เพราะวา คางเนี่ยเขาคอติดคอไง เออคางมันไปอยูติดอก ตองอยูในระยะพอดี ไมแหงนจนเกินไป เพราะ
เวลาเราแสดง มันเหมือนเรากมมองพื้นก็จะตองบอกวาใหยอดดูตรงอะ ตองใหยอดไมหงาย คือเปิด แต
พอเราสอนเขาในขณะที่ตอทารําเราบอกเขาแลวเนี่ย หลังจากนั้นพอเราพักเสร็จแลวเราตองมาจับเขา
อีกทีนึงวาวงจะตองเป็นอยางนี้ ขนาดนี้ จัดสัดสวนทารําเนี่ยตัวตอตัวเลยเฉพาะคนที่มีปัญหาไง ก็
แลวแตวาใครไดระดับแลวก็ตามนั้น แตคือใครลดระดับลงลา แขนลา ตองจับ องศาไมไดก็ตองจับ

นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
ของหนูจะใชตัวเองนี้แหละ เพราะวาเด็กยอมไมกลากับครู อยางเชน เรื่องของการถัดเทาหรือ
เปิดสนเทาเนี่ย เราจะเอาเทาไปรองใตฝุาเทาเขาเพื่ อพอเขาดวยความเคยชิน พอเขาเหยีย บลงมาเนี่ย
เราก็จะเอาเทาไปสอดเพื่อไมใหเขาเหยียบ พอเด็กไมกลาเด็กก็จะรู บางทีเราพูดไปเหอะ เขาจะไมทํา
คือเด็กสมัยนี้องศาก็ไมรูจัก เหมือนไมไดเรียนเลขาคณิต พอบอกวา 45 องศา มันเปิดไมถูก ถาทําใหดูวา
45 องศา ประมาณนี้ได อีกอยางนึงคือ ทดสอบทายชั่วโมงแบบประเมินดวยสายตา แบบประเมินเป็น
กลุม หรือวาเดี่ยวหรืออะไรก็แลวแต หนูจะใชวิธีการบันทึกวา ด.ญ. ก อะไรเสีย เชน วงล้ํา วงลน ลงลน
คือเกินระดับวง การตั้งวงคือตัวนางปลายมืออยูระดับหางคิ้ว ตัวพระจะอยูแงหัว พอเสร็จแลว ด.ญ. ก
วงเป็นแบบนี้ ด.ญ.ข เป็นรายบุคคลไวในใจหรือบันทึก คือ ม.1 ยังจําชื่อเด็กไดไมครบทุกคน หนูจะ
วิธีการเขียนวา ด.ญ. ก เนี่ยมีอะไรแกไข ด.ญ. ข มีอะไรแกไข ด.ญ. ค มีอะไรแกไข เสร็จแลวเนี่ยหนูจะดู
วาในระยะแคจะตั้งไวครึ่งเพลง เราแกไขดวยการเขาไปจับตัวโดยตรงโดยเขาไปสัมผัสตัวเขาเพื่อแกไขทา
106

รําในครึ่งเพลงทําไดไหม ถาไมไดใหเวลามา ทําอยางไรเขาถึงจะทําได เชน เราพูเสียงดัง เด็กคนนี้จําได
ถาพูดดีๆ พูดเอาใจ เด็กคนนี้ทําได เด็ก 10 คน จะไมเหมือนกันทั้งหมด บางคนเสียงดังและกระตุน
กระตุกเขาที่ไดเลย แตบางคนเสียงดังแลวเตลิด สติเตลิด สติแตกก็ทําแบบนี้ไมได เราตองคอยๆ คือตอง
เรียนรูกอน สุดทายเมื่อเขาเพลงเขาเทปงี้ก็เขาจะตองทําไดดีขึ้น เพราะเราตั้งเขาไวเป็นระยะ คือไมไดตั้ง
รวดเดียว เพราะเพลงชาเพลงเร็วมันยาวมาก พอยาวมากสมมติเราตั้งความหวัง สมมติวา ด.ญ. ก เกง
สุดตอปฺุบไดปั๊บ แตวาสมมติคนที่โงที่สุด คนที่ออนที่สุดเนี่ย ตอนนี้มันยังไมได ตั้งวายังไมไดสวยมากขอ
แคทาไดพอกอน ตั้งเกณฑ์ประเมินเขาไวแคนั้น แลวดูวาเขาพัฒนาไดมากแคไหน

นางรัดใจ ศิริพงษ์
ของพี่นะคะเรื่องการแกไขทารํา ตอทารํานะคะ คือเราจะเรียงหนากระดานแลวเราจะแกไขเลย
ในชวงของการที่ยังไมไดใชการเปิดเทปนะ แครองวาจะโจงจะทิงโจงทิง หรือตุ฿ บทิงทิง ก็คือใหเด็กขึ้น
มาแลวเธอก็จับเลยวาคนเนี้ยทามือควรจะอยูระดับไหนแลวก็เวียนกันไป ในภาพรวมของการเปิดเทป
เนี่ยจะรูเลยเด็กเขาก็จะรูสมมติวา ฉัตรดา ฉัตรดากําลังวงลนอยู พอเรียกชื่อปฺุบจะเอาลงมาปกติ แลวครู
ก็จะบอกวาทําไมหนูไมทําตั้งแตแรก ทําไมตองใหครูเรียกชื่อหนูดวย คือหนูมีอะไรหรือเปลาวาทําไมตอง
เรียกชื่อหนูทุกวัน พอเรียกชื่อเขาจะรูวาเราบกพรองตรงไหน บอกคนนะคะจะไมคอยหักมือ พอเรา
เรียกชื่อหักเลย หรือวาถาเราไมเรียกชื่อบางครั้งนะคะเราจะพูดวา เอา ทําไมไมหักขอมือแลวเรามอง
ตรงไปที่ฉัตรดา ฉัตรดาก็จะหักขอมือทันที ทั้ง ๆ ทีไมไดเอยชื่อฉัตรดา แตบางคนที่เขาหักขอมืออยูแลว
เขาก็ไมมีปฏิกิริยา แตสวนใหญ พอเราบอกวาหักขอมือ เรามองที่คน ๆ เดียวแลวเขาก็จะรูเลยวาเราวา
เขา เพราะวาเด็กยังเด็ก ม.1 ปัจจุบันนี้มีตั้ง 16 คนอะไรอยางนี้คะ เราก็จะลัดเปลี่ยนเขามาแกไขกันอยู
เพราะวายังเริ่มตนนะคะ เพราะวายังเป็นชั้นที่เริ่มตนอยู ดังนั้นก็จะมีการวาคือ ถาเราไดตอเขาไปจนไป
ถึง ม.3 อาจจะมีการปรับทาใหเขาไดดีขึ้น ม.1 - ม.3 เราจะตามเขาอยูแลว ในสวนของหลักในการ
แกไขปั ญหาทารํ าให กับ ผู เรี ยนนะคะ ก็จะใชห ลั กเดิมๆ เหมือนๆกันก็คือ ถาเห็ นตองรีบแกไขทันที
เพราะวาไมงั้นเด็กก็จะไมเขาใจในตัวเองผิดตรงไหน ตัวเองไมไดระดับตรงไหน พอเห็นปฺุ บตองจับมา
แกไขทันที แลวก็สวนใหญใชอีกวิธีนึงก็คือใหคางทานั้นนานนะคะ โดยนับเพิ่มสมมติวาเราจัดทาใหแลว
ในรอบที่รําพรอมเพื่อนเนี่ยทานี้มือตรงนี้ขาตรงนี้ไมไดระดับ สมมติวาเป็นเพลงชาทาไหนที่เขาไมได
ระดับก็จะจับมาเดี่ยวเวลาที่ชวงพักหลังจากที่เพื่ อนไปพักดื่มน้ําเรียบรอยก็จะเรียกวาเป็นรายบุคคล วา
เมื่อกี้ครูจัดทาไหนใหที่เธอไมโอเค ทาสอดสรอยมาลาวงไมดี ทานี้จีบนี้ บางคนกางศอกไมไดระดับก็จะ
เรียกมาแลวก็นับเพิ่ม จะให 50 หรือ 100 ก็ขึ้นอยูกับวาเขาจัดทาไดดีแคไหน ถาเกิดวารอบแรก 50 ไม
ดี วันตอไปเรียกมาเพิ่มเป็น 100 สวนใหญจะใชวิธีนี้ชวยเหมือนกับที่เราดัดตนในทาของนาฏยศัพท์
เหมือนกันแตคืออันนี้เราเรียกซอมเป็นรายบุคคลวาอันนี้เขามาเสริมทานี้ๆ เขาก็จะรูมากขึ้นนะคะ รูได
ดวยตัวเองวามีขอบกพรองแลวก็เหมือนกับ อ.รัดใจ ก็คือพอเรียกชื่อปฺุบรูเลนวาตัวเองผิดอะไร เพราะวา
เขาจะผิดอยูทาเดิมนั้นแหละคือเขาไมใชผิดหรอกก็แคเคยชินกับการปฏิบัติที่มันไมถูกอยูเรื่อยๆ แตพอ
เรียกปฺุบเขารูวาเราเคยแกทานี้เขาจะจําไดวาทานี้มันคืออะไร ก็คือผานไปไดทุกคนนะคะในเรื่องของการ
แกไข แตที่มีไมดีก็คอื จะขี้เกียจแคนั้นไมใชเด็กไมรูหลักหรอก มีแตขี้เกียจเทานั้นที่จะทําใหไมไดระดับคะ
ก็มีแคนี้
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นางนิรมล หาญทองกูล
เรื่องแกไขทารําก็อยางที่บอกไมมีอะไรมากมายแตของพี่เนี่ยก็จะดูเป็นลักษณะของการแกไข
ปัญหาเฉพาะหนาดวย อยางบางทีเราเจออะไรก็แกเลย แลวก็มานั่งคิดวา แลวบางทีตัวครูเองก็ตอง
กลับไปทบทวนดวยเหมือนกันวาถาหากเราแกเกินบอยๆ แลวเด็กยังไมดีขึ้นมันตองหาวิธีแกตอไปที่มัน
ไมใชแบบเดิม บางคนพูดแบบเดียวกันวาเด็กผิดทาเดียวกัน แตใชวิธีเดียวกันแกไมได ตองหาวิธีออกไป
อีก บางทีเขาไมเขาใจที่เราพูดไปตรงๆ เนี่ยไมเขาใจ บางคนถาบอกเธอกางแขนออกไปเอาแขนออกไป
อีกหนอย มันก็ยัง บางคนบอกกางแขนออกไปอีกหนอยไดเลย แตบางคนเนี่ยไมไดเราตองเขาไปจับแคนี้
คือบางคนเป็นตัวนางก็มีปัญหา เพราะบางคนแขนยาวเพราะฉะนั้นเวลาครูสอนบอกวาทอดแขนใหไดรํา
โคง ถาตั้งตามมาตรฐานทารําวงจะกวาง มันก็จะเหมือนตัวพระ เพราะวาสรีระตัว เล็ก แตแขนยาว
เพราะฉะนั้นเวลาตั้งวงขวัญจะหลบศอกนิดนึง ซึ่งทําไมเหมือนคนอื่น นี่ผิดมาตรฐานนะ แตพอตั้งมอง
ขางหนาแลวปรากฏวาสวย แตคือถาตั้งตามที่ครูบอกก็คือจะเป็นแบบนี้ ทามันจะไมหวาน อยางของ
พระที่ชวงแขนสั้นที่จะยืดได แลวบางคนเนี่ยเขาจะตั้งวงเนี่ยเขาจะตั้งเฉยๆได แตถาคนแขนสั้นใชไหม
พอขึ้นปฺุบ พอทําแบบนี้มันเหมือนบ฿ายบาย มันแทนที่จะตั้งวง ก็จะบิดปลายนิ้วนิดนึงเพื่อที่จะใหเห็น
สวนของแขนที่มันโคงไมไดงอขอศอกเยอะเหมือน เพราะวาใช ปลายนิ้วเขาชวยมันแลวแตสรีระของคน
เพราะฉะนั้นมันก็จะแลวแตมันก็จะแตกตางไป พอทีนี้เด็กเขาดูเขาแยกไมถูก แลวเด็กเขาเห็นอยางเราๆ
เป็นแบบก็รําแบบของเราที่เราสวย เขาก็จะจําของเขา แตพอไปเป็นสรีระของเขามันไมได เราตองคอย
บอก การใชจิตวิทยาเขาชวยในเรื่องของเด็กขี้เกียจ พี่แดงยอมเสียงเงินทําหองเห็นไหมหองขางลางพี่จะ
ขึ้นหิ้งพระพิฆเณศเลย จริงๆรูแลววาหองนั้นจะตองเป็นหองสอบของเด็กตั้งแต ม.1 ที่จบ ม.3 ไปเนี่ย ถา
คุณสอบเมื่อไหรคุณตองลงเดี่ยวตรงนั้นแลวเขาจะกลัวกันมากถาลงหองบุษบา แลวถาขี้เกียจคือรํา ไม
ผานก็รําอยูอยางนั้น รําจนกวาจะผาน แลวพอเขาหองนั้นก็เหงื่อแตกเหงื่อแตนกัน ไมผานสิบรอบก็สิบ
รอบ วิ่งเขาออกกันแบบนั้น ตอนแรกครูเขาจะสอนตามาตรฐานเลย แตพอขึ้นชั้นสูงครูพูดมาเลย เธอดู
นะวา เธอชอบครู คนไหนเธออยากรํ าสวยขนาดไหน รําสวยแบบไหนให จับ ลี ล าเอาเอง นี่ก็ เป็นอี ก
ประเด็นนึง การสรางสถานการณ์มีสวนสําคัญ เพราะฉะนั้นถาคุณขี้เกียจ คุณไมซอม คุณไมมีสิทธิ์ผาน
แลว เขาจะกลั วห องนั้น แตเดี๋ยวนี้พอเริ่มโตขึ้น เขาก็จะรับทราบไปเองวาหองนั้นไมไดนากลั วอะไร
เพีย งแตวาจะตองรั กษาระเบี ย บ มันเหมือนเป็นการปลู ก ฝังนิสั ยของเด็กดว ย เรื่องของการเกรงใจ
เจาของหอง เรื่องแบบการมีมารยาทไปในตัวเลย มันไดอะไรหลายอยาง คือตองใชจิตวิทยาเขาชวยใน
เรื่องของการแกไขทารําดวย บางอยางเงื่อนไงที่เราวางไวมันก็มีประโยชน์แตมันก็ไมไดเป็นประโยชน์
โดยตรงสักเทาไหรแตตรงเนี่ยถือ วาเป็นประโยชน์โดยตรงเพราะวามันดีดใหเด็กจะตองขยัน เพราะวา
เด็กสวนใหญที่เจอคืออยางที่บอกมันขี้เกียจแลวไมมีอะไรกดดันมันไง ก็สอบธรรมดาสอบในหองเพื่อนก็
แอบบอกอยูขางนอกหอง บางทีเรานั่งหันหลังเราไมรู มันก็จะไมจํา คือมันเนื่องกันไป เพราะฉะนั้นเวลา
ทีจ่ ะทําอะไรก็ชาง บางทีเรามัวแตมาดูวามัน เวลาเรานั่งสอบเนี่ยนะเราจะไดไหม แตเราลืมดูวาเอาแค
จําไดแลวแบบมันไมสวยอยางนี้บางทีเราก็ลืมๆ บางทีเราเองก็บกพรองที่กับการที่เราจะบอกสรุปเด็กวา
พออีกอัน นึง คือพี่จะสรุป เด็กทุกครั้งวาเวลาสอบเสร็จจะเรียกเขามารวมแลว ก็จะจี้รายตัว วา คนนี้
บกพรองตรงนี้ๆดวยคําพูดที่นั่งกันอยู ใหเขารูเลยวาตัวเขามีจุดบกพรองอะไร ของแตละคนไมเหมือนกัน
เราเป็นครูเราตองจําใหได แลวมันเป็นการบอกเด็กดวยวาเราสนใจเขาทุกคน
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สวนใหญเจอเด็กตั้งวงไมไดระดับ จะตองจับวงเขากอน อยางวงบนเนี่ย จับวงเขากอนแลวหัน
ไปดู เนี่ยเธอดูนะ มือตองอยูระดับนี้อยางที่ครูจับแลวก็ใหเขาคางไวนานๆ จนกวาจะเมื่อยที่สุด แลวอีก
ประการนึงเจอไอพวกนิ้วกางๆเยอะมาก พี่เอายางวงรัด ตัวเขาเองก็ขําดวยนะ เพราะวามันจะยืดหยุนดี
เสนใหญไมใชเสนเล็กนะ พอจะจีบมือเขาก็กรีดไดมือเขาหอ แลวเขาก็ขําไปดวยเขาก็จํา มีบางคนนิ้วเทา
กางก็เอายางวงรัดเหมือนกัน มันเปิดจมูกเทา มันไมสวย กางไมสวยแลวอยางมือเลนไป จะเอาแกวน้ํา
พลาสติกวางแลวหยอดน้ําลงไป หามหก มือจะตอ งตั้งคือวางยังไงก็ได เธอประคองแกวไวอยาใหแกว
หลน ถาแกวรวงน้ําก็รวงแถมตองเช็ดพื้นอีกแตคือเขาก็จะรูเก็บมือ เพราะวาอยางนั้นเขาก็จะไมเก็บมือ
ถาไมเอาแกววางมันก็จะแบแบบนี้ รอบตอไปก็โทรศัพท์มันแหละ มันจะไดไมรวง คือแบบนี้เราจะไดแต
ทาที่เรายกเทา ตั้งวง แตวาเวลาเขารําเรี้ยเขาจะลืมตัว เขาจะไมคางอยางระดับที่เราคางไวนานๆหรอก
บางทีเขาก็ไปตามสภาพเดิม ทีนี้ครูก็จะเรียกเหมือนที่ครูแดงเรียก บางทีถาเรียกไมผานก็ตองตีถึงตีก็ไม
จํา สะกิดขาใหรู ตีแตไมแรงมากใหเขารู ใหเขาเจ็บนิดนึง แลวพอหลัง จากนั้นตีทีนึ่งเนี่ย เขาจะรูตัวเลย
เวลาเราเดินผานเขาทําทาอยูเขาจะรีบปรับสภาพเขาเลย ตั้งวงใหถูก ยกเทาใหไดระดับ เพราะวาโดนไป
ทีนึง อันนี้ครูเขาก็ตีเรานะ ครูเขาตีเราแรงมาก บางครั้งเหวี่ยงดวยไมไผที่เคาะจังหวะ แตเราไมไดถึง
ขนาดนั้น เราโดนอยางนั้นสมัยครูโบราณที่เมื่อ 20-30 ปีที่แลว แตปัจจุบันไมไดเพราะเด็กบางคนไมเคย
โดนพอแมตีเลย เราก็จะใชวิธีพูดกับเขาดีๆ แตถาพูดดีแลวคางทาแลวยังสภาพเดิมอีก ก็ตีซักทีนึง พอตี
แลวเขาจะเช็ดเลยนะ เพราะวาครูมือหนัก แลวเวลาโมโหคือถาเรายิ่งสอนตอไป แกทาเด็กต อไปเนี่ย
เด็กเขาจะกลัวเราไงเวลาเราโมโหแลวเสียงดัง เด็กกลัวเรา เราตองพยายามกลั้นอารมณ์โดยการดินออก
จากหองไมงั้น บางทีเราทุมเทใหจริงๆ แตเด็กทักษะมันไมมี เราก็พยายามแลว ก็ตองเดินออกไปนอก
หองเพื่อใหอารมณ์เย็นทั้งครูและเด็ก คอยกลับไปสอนแลวก็มาจับท ากันใหม นี่เป็นคนที่วาทาเบสิกยก
ขา ขาไมสวย ตั้งวงไมสวย หรือกาวเทาไมสวย หรือยืดกระทบไมเป็น พี่จะไมตอทาเลย เพราะมี 10 คน
แต 7 คนไดแลว เหลือ 3 คนไมได พี่ก็จะไมตอรอจนกวาจะได พี่ถึงจะตอๆไป เพราะยิ่งเรารอพวกนั้นก็
จะยิ่งเชี่ยวชาญเพราะเขาก็ซอมของเขา

รอบที่ 2
นางเหมือนขวัญ สุวรรณศิลป์
แลวขวัญเป็นแบบนี้ดวยนะ ชอบเรียกฉายา มันเป็นความสนิทสนม บางทีการเรียกฉายามัน
เป็นขอบกพรอง มันก็จะทําใหเขาติดตัว ถามันทําทาไมดี เราก็จะเรียกของบกพรองของมัน ตรงเนี้ยก็คือ
เป็นตัวมัน คือจี้ไว จิกๆมันไวมันจะไดจําไง แบบรําตองจิกตลอดจิกคางไวอะไรแบบเนี้ย ใหมันแกไขตรง
นี้ บางทีมันก็เป็นจิตวิทยาเบื้องตนเหมือนกัน แบบนี้เยอะคะ ทุกภาคสวนของครูนาฏศิลปที่คิดจะตอง
แบบทุกอยาง เราตองนํากลยุทธ์ทุกอยางที่มันกระทําไดเอามาแกใหหมด ซึ่งแตละเคสไมเหมือ นกัน มัน
ไมเหมือนกันเลย คือไมไดพอเจ็บแลว คือรําพวกเรามันเจ็บเนอะ มันเจ็บกลามเนื้อไปหมด คือถารําเต็ม
ตัวนะจะเจ็บกลามเนื้อไปหมดเลย คือถาเขารําเต็มตัวตลอดเวลานี่มันจะไมเมื่อย
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ณ เวลานี้พี่แดงเจอเคสนึง รับเด็กเขามาเป็นปริญญาตรีปี 1 ซึ่งมันไมมีพื้นฐานเลย พอเสร็จแลว
มันเขามา ปรากฏวามันทําไดตามชองที่เราใหคะแนน แตก็ทําไดในระดับของมันไง เวลาเราสัมภาษณ์ทุก
อยางทําไดหมด อยากเรียน พอถึงเวลาสอนพี่ก็สอนเขาไปตามนั้น แตก็ครูเขาใชวิธีเพื่อนชวยเพื่อน ที่
แบบวาเหมือนประมาณวาเวลามัน นอยกวาการที่จะสอนให มันนั้น ที่นี้ปรากฏวาพอขณะเนี้ยที่ผ ล
ประเมินออกมาคอนขางแย เพราะวามันขี้เกียจมันไมเป็นไปตามที่มันรับปากคราวนี้มันรําไดไหม มันรํา
ไดนะ รําไดแบบของมันที่มันเคยเขามาแลวคือแบบวาวงไมสวย ถามวารําไดไหมได จําทาได มันก็ตอง
ผานถูกไหม แตมันผานระดับต่ํา พอเราเห็นเราก็ ตอนแรกเลยกอนที่พี่แดงจะแกก็เรียกเขามาแลวคุย
เลย วาคนนี้เป็นแบบนี้นะ เกรดคุณไดแคนี้นะ คุณพรอมไหมที่จะซอมเสริ ม คือเรารูแลวมันเป็นหนาที่ๆ
เราตองแกไข แกไขตั้งแตเพราะเด็กไมมีพื้นฐาน เด็กจําไดรําไดแตรําไมสวย เพราะฉะนั้ นสิ่งที่เขาขาด
มากก็คือพื้น ฐานของเพลงชา ซึ่งเราเองเราก็ตองทุมเทสราง เพราะเวลานี้เป็นลักษณะการแกไขทั้ง
กระบวน แตตอนนี้เราเห็นแลววาสมองมันได มันจําได ทารําจําได แตมันไมมีความสวยงามของทารํา
ณ เวลานี้ตองปูพื้นฐานใหม นี่คือความสําคัญยองเพลงชาเพลงเร็ว นี่คือเจอกับตัวแลวเป็นเคสที่สรุปแลว
วาสําคัญจริงๆ ถาไมผานเพลงชาเพลงเร็วไมมีสิทธิ์ไดเลย ตอใหคุณฉลาดปราดเปรื่องจําทารําได ยังไงรํา
คุณยังงอย มันไมไดมาตรฐานความสวยงาม ณ เวลานี้เลยใชวิธีซอมเสริม กลับไปเรียนเพลงชาใหม
กลับไปตอเพลงชาใหมแลวก็วิ ดีโอคอลสอนกัน ก็คืออยางนอยๆก็ใหเวลา ก็คือเด็กก็ยอมรับแลววาเขา
ตองมาซอมเสริมดวยหัวใจจริง คือจากขี้เกียจๆ นี่คือเป็นเคสตัวอยาง ณ เวลานี้ยังทําอยู ปัจจุบันยังทํา
อยู เพราะฉะนั้นบอกไดเลยและการันตีไดเลยวาความสําคัญของเพลงชาเพลงเร็วเป็นอะไรที่ที่สุดสํา หรับ
นาฏศิลปไมมีไมไดคะ อันนี้คือเคสอยางที่เลาใหฟัง คือทาสวย คืออยางนอยๆทาเขาจะสวย เพราะมัน
เป็นทุกอยางเขาบอกเลยวา ครูขาหนูเดินขึ้นบันไดไมไหว อ.ลออยังบอกวาถาเรียนนาฏศิลปแลวไมคลาน
ขึ้นบันไดไมใชนาฏศิลป ไมไดเรียนนาฏศิลป คือมันปวดกลามเนื้ อหนาขาเอย มันทุกอยาง พี่สรุปได ณ
เวลานี้ สําหรับเคสนี้แลวไดความสําคัญของเพลงชาเพลงเร็ว เพราะถามวาเด็กหัวดีไหม เด็กสามัญมัน
ผานเขามาได มันจําได เรียนไดครบหลักสูตรตามเพื่อน คือมันทําไดหมด แตมันรําแบบทานี้แหละทาที่
คนอื่นเขารํานี้แหละแตรําปุวยมากอะ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
อันนั้นทางบวก มันมีทางลบดวยนะ คือจริง ๆ แลวมันมีทุกคนแหละ อันนี้มันคือภาพบวกคือให
กําลังใจเขาไปจับ คืออยางวามันไมเอียงอยางนี้ บอกก็ไมทํา ดึงก็ไมทํา พอเราหันมาอีกทีมันกลับมาอีก
แลว เราตองใชวิธีทําโทษทางลบ จริงๆมันพูดไดนะ แลวการใชคําพูดที่แบบเหมือนอธิบายการแกไขศัพท์
เสื่อมคืออยางบางทีคําวา กัน ในนาฏยศัพท์ใชคําวาเอียง พอบอกเอียงๆออนๆ มันไมเขาใจวามันใชสวน
ไหนของรางกายใชเสนไหนของประสาท แกทิ้งหูลงไปซิ ทิ้งหูหนะ ทิ้งหูลงไปตรงไหล จริงๆคือถามวา
คําพูดพวกนี้มันเป็นคําพูดมันไปเขียนไมได อยางเชนทิ้งหูไวตรงไหล แลวกดไหลไวตรงเอว ทิ้งหูเนี่ยถาม
วามันใชคําที่จะเอามาเขียนไหมก็ไมใชแตมันเป็นคําพูดที่ตองอธิบาย ตองดึงหูเลยนะ แลวมืออีกขางนึง
ตองจิกไว เวลาสอนเด็กไอมือก็จับไปขางบนไอเทาก็แตะไว คือทั้ งมือทั้งเทา ตองออนขางใดขางหนึ่ง
หรือทั้งหมด หู ไหล เอว ตองไปดวยกันหมด บางทีมันเอียงไหลเอียงคอนะ แตมันฝืน ก็บอกมันทิ้งหูลง
ไปซิ มันเขาใจคือคํามันงายๆ เราตองพยายามใชคํางายๆ เขาเขาใจงายๆ วาเขาจะใชอวัยวะสวนไหนอัน
นี้คือเทคนิคอีกอันนึง เหมือนกัน การเรียนอนาโตมี่รางกายเหมือนกันนะเรียนนาฏศิลป เขาจะตองรูวา
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อันไหนคือกระเบนเน็บ อะไรคือเกลียวขาง อะไรคือหนาขา คําวาเกลียวขางก็คือสีขาง บอกเคาบอยๆ
เขาจะชิน อยางเชนหนาทับขา เขาไมรูวาหนาทับขาคือตรงไหน ทําไมตองทับขาหนีบ บางศัพท์บางคํา
มันไมไดไง คํางาย ๆ ที่เด็กเขาใจกับเราดวย ก็คือศัพท์เสื่อมแตใชการแกไขคือพยายามหาคํางายๆ หาคํา
ที่เขาเขาใจ หาคําที่เราสื่อสารกับเด็กเขาใจ อยางเชน กดตะคาก กดตะคากคือแอนนําไมยอมกด ไมตอง
บอกวากางเกงในรูจักไหม ตรงไหนกดตรงนั้นเยอะๆ กดตะคากเป็นคําโบราณ ฉันจะจับนะถา เธอไมกด
บอกทีแบบวาเอามือสอดเขาไปเลยนะ แลวเขาจะหนีบไว เพราะมันอธิบายแลวอะไรก็แลว แลวมันไมไป
มันไมเขาใจ ถึงบอกวาถาเธอไมเอาหนี บฉันจับนะ มันก็เลยรูถาหนีบก็คือกระดกกนไปขางหลัง คือบาง
คนเขาไมเขาใจ เราก็ตอ งบอกวาการทับหนาขาคือการสงกนไป แตวาคนอวนใชสรีระเป็นสื่อการสอนได
ดีมาก เพราะวาเขาจะเห็นอยูแลววาพุงเราล้ําหนา เพราะวาถาครูบอกวาครูไมทับหนาขาเธอมองครู
ไดไหม ถาครูยืนไมทับหนาขาเธอทนมองครูไดไหม เราก็จะบอกมันทีละสวนไง เวลาถาจะทับหนาขา
หนาขาตอนนี้ปลอยอยูเดี๋ยวครูจะเก็บหนาขาใหดู พอเก็บเขาไปพุงครูเริ่มยุบลงไปเล็กนอยแลว ตรงเนี้ย
เราตองเก็บเขาไปเอง เพราะนี้มันใหญมาก อันนี้จะเห็นชัดมาก เพราะตัวสาธิตดี มันเป็นขอดี แตจริงๆ
นะเด็กมันเห็นเรายืนแบบนี้กันมันก็ขําเราก็ถามมันวาทนไหวไหม

นางลออ น้อยวงศ์
แตของพี่นะ โดยรวมแลวพี่จะใหเขานับทุกคนหมดเลยสมมติตั้งวงเทิด มันเอียง ที่วาเอาน้ําให
นับเลย เพราะวามันเมื่อยเมื่อไหรเริ่มใหม เพราะฉะนั้นเพื่อนทุกคนจะไดพยายาม พอมันหอยนับใหม
เขาก็จะพยายาม นอกจากเสียงเราสั่งเกินลิมิตความอดทน บางคนเวอร์สั่ง 500 มันไมไดหรอก เราตองรู
ตองเพิ่ม 50 ถาคุณยังไมดีก็เพิ่ม มันก็ตองพยายาม เพราะจะรูวาถา 50 ไมไหวจะเพิ่ม 100 150 จะไหว
ไหม มันตองรีบทําใหได เพราะทั้งหองจะไดรีบแกไขตองใชสังคมลงโทษมันไง ยกเทาเนี่ยถาขาหลนตอง
เริ่มใหม ทําผิดแลวตีเพื่อนมันไดผลจริงนะ เพราะเพื่อนแยแลว อีกขอหนึ่งคือถาตัวเองรําผิดแลวตีเพื่อน
ไดผลจริงๆนะ ใชมาแลวครูตีเพื่อน คือเหมือนเพื่อนชวยเพื่อน ถาทําไมไดเพื่อนโดนนะ สมมติขวัญกับพี่
แดงเรียนดวยกัน พี่แดงรําไดขวัญเรียนออนแบบนี้ พี่แดงก็ชวย พอถึงเวลารําใหครูดู แตตองตกลงกัน
กอนนะวาถาเธอรําไมไดครู จะตีคนสอนเธอแลวมันจะเกรงใจเพื่อน ผิดทาละ 1 ที ทีนี้เขาก็จะกลัววาพี่
แดงจะโดนตี ฉั น จะต อ งไปท า นี้ ใ ห ไ ด เพราะไม งั้น ตี จ ริ ง ๆ แต ว าวิ ธี ก ารสอนที่ ต ะหวาดดุ ตลอด กั บ
ปะเหลาะ แบบพี่ติงจะปะเหลาะเด็กจะทําไดดีกวา ถายิ่งตวาด ๆ เนี่ยเด็กจะกลัวมาก ถาเหมือนขวัญ
ตองตะหวาด แตถาใหพี่ติงไปตะหวาดสงสัยจะไมได แตถาเราไปปะเหลาะก็คงไมไดเหมือนกัน อยางของ
รุงเนี่ยถาจะโมโหเนี่ยใหเด็กรูวา สื่อสารกันไมตรงแหละเราควบคุมไมได รุงจะใชวิธีการทําหนาดุ หนา
เฉย ๆ เลย ตาแข็งๆ ใหรูวาไมพอใจแลวพวกแกพวกแกทําเกินไปแลวนะ ทุกคนก็จะออกไปวิ่งรอบเสาธง
มันก็จะไดกําลังขาไปในตัวเป็นผลพลอยได และเราสอนในขณะที่เรียนเนี่ย เราจะแบงเป็นหนากระดาน
4 อยูแลวใชไหม แถวตอนลึกเทาไหร แตแถวหนากระดานจะเป็น 4 อยูแลว ในขณะที่เรียนเราก็จะฝึก
เขาดวยวานักเรียนรํานักเรียนตองดูแถว ดูจากตรงไหน เวลาที่นักเรียนเอียงเนี่ยมันตองบิดหนาไปนิดนึง
ใชปุะ ถาเอียงขวาหางตานักเรียนตองมองไปทางซาย เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตองดูไดเลยวาแถวมัน
ตรงไหม ไมใชวาพอครูใหมองดูแถวเนี่ยหามหัน เพราะละครเนี่ยหามหันก็จะใชหางตาชําเลืองดูได ใช
ความรูสึกเลย พอเราเอียงซายก็ชําเลืองไปทางขวาดูแถวซิมันตรงไหม สอนประจําอยางนี้ทุกครั้ง แตพอ
ขึ้นเวทีแลวเหมือนเดิม อยางเรื่องตอไปวัดผลเลยนะ อยางการวัดผลของพี่นะ พี่จะไมมีการอยางของพี่
สอบนะแคเขามีปฏิภาณไวพริบมากแคไหนเทานั้นเอง ในขณะที่เรียนเนี่ย เราจะวัดผลเขาไปทุกวัน รูเลย
วาอย างษรเนี่ ย ควรไดเกรดเทาไหร เพราะเราดูทุกวันอยูแล ว มันไมใชแคดูแคถูกผิ ดนะ มันดูเรื่อ ง
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ปฏิภาณไวพริบดูมาตั้งแตเราเริ่มตอทาแลว อยางษรเรี่ยควรจะได 4 ไหม อยางแดงเนี่ยควรจะได 2 ไหม
มันอยูในหัวครูอยูแลว แตเวลาสอบจริงๆเนี่ย แต เวลาสอบจริงๆตามตารางที่เราสอบเนี่ย เราไมเอาวัน
นั้นมาวัด เพราะเวลาสอบเนี่ยทั้งเราและเขาก็จะตื่นเตนใชไหม เราจะดูแตเพียงวามีปฏิภาณไหวพริบ
มากแคไหน แตเวลาบางทีเขารําในหองเขาอาจจะรําไดก็ได พอสอบเขาอาจจะจําไมได ดูที่รําถูกรําผิด
เนี่ยมันเป็นสวนหนึ่ง แตวา เราจะดูการแกไขปัญหาของเขา มันแค 20 คะแนน เพราะเราเก็บตั้ง 80
อยางของพี่เนี่ยแตคนอื่นพี่ไมรู นอกจากความถูกตองแลวซึ่งมันเป็นสวนนอยเราก็ดูวาทารํานั้น ถูกตาม
กระบวนทารํา เขาเรียกวาการเชื่อมทารํา สมมติ 100 คะแนนเนี่ย 20 คือความถูกตองไมผิดเลย อันที่ 2
จังหวะ อีก 20 คุณถูกตองไหม อันนี้มือเทาขา สัดสวนทารํา เอา 20 อีก ลีลาก็คือการเคลื่อนทา
ปฏิภาณไหวพริบ20 ความสวยงามของทารํา อีก 20 แตอยางรุงใหทารํามากกวา หนักไปที่กระบวน
ทารํา 40 คะแนนเพราะมันยาวมาก จังหวะ 30 ความสวยงาม 10 ปฏิภาณ 10 แตสัดสวนทารําบางคน
รําสวยจริงแตวาบางคนจําทาไมได รําสวย มาตรฐานถูก ทานิ่งได สัดสวนทารําสวยหมด แตวาจังหวะไม
สม่ําเสมอ ถูกบางไมถูกบาง แตการประเมินผลไมได บางคนจําทาไดหมดเลย แตรําไมสวย เด็กบางคน
ทาสวย แตจังหวะไมได ถึงบอกวาเวลาสอบเขาจริงๆไมตองไปคาดหวัง เพราะตั้งแตเราตอเราจะคอยๆ
เก็บคะแนนเขาไปเลย แลวก็อีกอยางนึงเนี่ยเพลงชาเพลงเร็วมันยาก เราจะสอบสี่ทิศ หัน หลังชนกันเพื่อ
ฝึกสมาธิคะ เป็นกุศโลบายของครูดวยมั้ง คือวานึกทาไมออกแลวมันชําเลืองมองกันได ถายิ่งคูเดียวมัน
จะเกร็งนะ คือพระก็สอบของพระ นางก็สอบของนาง แตบางทีก็รําคูนะ บางเพลงคูกันก็รําคูกันไมจับ
ฉลากสอบ จับฉลากทิศดวย จับฉลากคนดว ยอยางวิธีส อบสี่ ทิศของรุงเนี่ยนอกจากใหเด็กซอมแบบ
แมนๆแลวเนี่ย คือใชวิธีการอยางสมมติมี 4 คนที่เราจะเลือกออกมา จะใชวิธีการเอาคนเกง 1 คน
เป็นหลัก แลวเอาคนที่ออนสุดไปปนในนั้น เผื่อมันไมไดมันจะไดเรียง จะใชวิธีการเรียกชื่อ แตในวิธีการ
เรียกชื่อของรุงคือการเอาคนเกงเขามาซักหนอยประจํากลุม เผื่อไวไอ 3 คนมันจะเขวกุศโลบายของรุงนี่
ใจดี แตของอ.นิรมล จะสอบเดี่ย วเลย แตของพี่นะ เวลาตอทารําเนี่ยพอจากทานี้แลว ไปจะหมุนไป
ทางซายหรือทางขวา พอทานี้เราหมุนไปทางขวา สอนทิศไปดวย แลวเวลาพอเขารําเขาจะนึกได แต
บางครั้งเราบอกมันวาทานี้นะหันไปทางขวางงคะ พอหมดทานี้เธอหันไปทางโรงเรียนชายเลย มันก็จะ
โคงไปทางโรงพยาบาลโนน ซายขวางงคะ

นางวัลยา สุขภัฎ
วิธีแกไขขอบกพรองเราตองจับทาเด็กตลอด พี่เคยใชวิธีนะ สมมติวามีเด็กที่ตองแก 5 คน ทีเนี่ย
รําเพลงชาอยู เราก็จับไอคนที่ 1 อาวหันไปเห็นคนที่ 3 แลว ไปจับคนที่ 3 อีก ปลอยคนที่ 1 ละ คนที่ 4
ผิดอีกแลว สรุปวันนั้นจับ 5 คนเลยนะ สรุปแลวมันก็ยังแกไมได แกไดบางทา สูเราวันนี้เอาคนที่ 1 ทั้ง
วันเลย จับเลยทุกทา แบบนี้จะไดผลกวา เพราะวามันตองทวนเพลง คือเราจับ 2 คน จับคนที่ใกลเคียง
กันคือคนที่ 1 กับ 2 เราจะตองดัดใหมันอยูในสรีระที่ถูกตอง ตองตามมาตรฐานเอาใหดีไปเลยสําหรับ
วันนี้ แตถาวันนี้เราวิ่งไปจั บคนที่ 7 อาวคนนั้นทาเละอีกแลว อยางนอยวันนึงเนี่ยเด็กจะไดสัมผัสมือครู
คือเหมือนเขามีความเกรงใจนะ คือเขาก็จะเหมือนตั้งใจรํากันยิ่งขึ้น แตถาเขารําไปเรื่อยๆแลวครูไมได
จับทา ยืนอยูเฉยๆ หรือเคาะจังหวะเฉยๆ เด็กเขาไมมีกําลังใจรําหรอก แตถาครูแตงทาใหเขาเนี่ยเหมือน
ตัวเราตอนเป็นเด็กครูมาจับทาเราเนี่ยเราใจ แตเวลาครูเดินผานเราตองรีบปรับปรุงตัวเองสวนไหนที่ครู
บอก แลวเวลาทดสอบเหมือนกันใหรําใหดูเนี่ย เราก็จะบอกเขาเลยนะวาหนูถาครูบอกอะไรไปตองแกไข
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นะ สวนเสียตางๆเนี่ย เพราะวาหนูจะตองรําไมโนมหนารําไปขางหลังนิดนึง หนูจะตองเปิดคาง ตาหนู
จะตองหามตกพื้น คือบอกสวนเสีย วงเธอชอบต่ํา วงเธอสูงเกินไปอะไรแบบนี้ ก็ตองบอกใหระดับเทานี้
ใหเขารูจักวาสวนเสียเขาตรงไหนเพื่อจะไดแกตัว

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม
ของหนูก็เหมือนกัน คือหนูจะบอกเขาเป็นรายบุคคล คือเกษรสําหรับเธอเนี่ยวงเป็นแบบนี้นะ
นิรมลอยางของเธอเนี่ยกาวเทาไมถูกสวนนะ เหมือนขวัญวงเธอลนไปนะล้ําไป ก็บอกเขาเป็นรายบุคคล
ที่นี้พอเราแกไขแลว เด็กมันลืม หนูก็จะไปกระตุนไปย้ําความจําวาครูบอกเธอแล วลืมหรอ อยางเชน
กรณีศึกษาคือยัยแฝดคนนึงมือมันบิด กระดูกเขาไมไดสวน ลองใหเขาทําแบบวาตั้งวงตองฝืนสรีระเขา
เนี่ยทําไดไหม บั งเอิญเขาทําได เราก็จะบอกเขาวา แฝดนิ้วเธอเปมือมันบิดไปอยางงี้เลย แลวก็เปก็
ออกมาแบบเนี้ย แฝดตองฝืนมากกวาคนอื่นคือฝืนธรรมชาติแบบเนี้ย จนมา 1 ปี เขาก็ทําได แฝดตั้งมือ
ยังไง เขาก็ยกขึ้นมา อยางของหนูเนี่ยเป็นคนนิ้วสั้น พอเราตั้งวงเนี่ยคนจะไมเห็นปมดอยของเราเลย พอ
ตั้งวงปฺุบคนจะบอกเลยวงครูสวยมาก ขอดูนิ้วหนอย พอดูนิ้วฮากันทุกราย แตพอเราตั้งวงเนี่ยเราจะให
เขาดูกระจก เราเป็นคนนิ้วสั้นเนี่ยจะตั้งวงยังไงใหนิ้วเรียง ทั้งหมดเนี่ยทุกอยางบน 5 นิ้วของเราเนี่ย คือ
จะตองเรียงแลวปลายจะตองออกมา พอตั้งแลวมันจะกลายเป็นวงที่สวย มันมีวิธีตั้งแลวดูวามันเป็นยังไง
ยิ่งมือเราสั้นอยูแลวเนี่ยแลวตั้งวงเปแบบนี้ นิ้วมันไมเรียงเนี้ยคนจะยิ่งมองมาที่นิ้วเรา ตองบอกใหเด็กแต
ละคนมีปมดอยไมเหมือนกันแลวเขาแกไขตรงนั้นอยางไร ถาเราจับเขาอยางเดียวเนี้ยเขาไมรู เราจะตอง
บอกเขาวาเขาเสียตรงไหน ไมงั้นเขาก็ไมรูจักปรับปรุง แตบางครั้งเขาก็ติดเขาก็ทําเหมือนเดิม สมมติ
บอกใหแอนหนาอกใชไหม คนไมมีหนาอกเนี่ยเรามีวิธีการทําใหดู มีสูตรการแตงเครื่องอยูแลว ไมมีผล
เลย ขอใหเราไดสัดสวนของทารํา เรื่องกระบวนการสอนถากระบวนการตั้งแตที่เราสอนแรกๆเนี่ยเรา
มั่นใจแลววาเด็กทุกคนรําได เพราะฉะนั้นการวัดผลไมมีมีปัญหาเลยวาเด็กจะไดหรือไมเพราะมันแค
เหลือบดู ที่พี่แดงบอกหนูใจดีใชไหม หนูใจดีแตเราตองมั่นใจกอนวาเด็กของเรา 100 % ได สวยหรือไม
สวยเทานั้นเอง อยาง ม.1 เพลงชา 1 เทอม เพลงเร็ว 1 เทอม การแบงสอบนะ ถาเป็นของพี่ขวัญนะ จะ
สอบเป็นทอนๆ ถามีเวลาบางทีสอบจะโจงจะกอน ถายิ่งบอกวาเป็นการวัดผล คือถาไมบอกคือความจริง
ไมไดวัดจริงหรอก แตเราบอกวาเราจะสอบ คือดูถาวันนี้ซอมไปแลวตอทาไปแลวเด็กไมได ก็ใหพรุงนี้มา
สอบ วันนี้ฉันจะสอบนอยปาก มันจะซอมมาเลย พรุงนี้ไดเลย แตของหนูสอบไปแลวครึ่งเพลง ของ อ.
นิรมล จะแบงสอบไปแลว 10 ทา สอบเลย แลวก็จะโจงจะเลยนะ สอบเลยเราจะเห็นเลยวาเด็กทาสวย
ไมสวย แกไขเลย แลวตอทาใหมไปดวยอันเกาดวยคอยๆเพิ่ม พอเราสอบเนี่ยคือเราจะมองแค 4 คน
ของเราเนี่ย 4 คน นางก็ 4 คน เราก็จะบอกเขาไดเลยวา พอสมมติเขาผิด มันไมพอดีจังหวะ พอเขานั่ง
เนี่ยเราก็จะถามเขาวาเขาผิดตรงไหน คํานวณตัวเองวาผิดตรงไหนหรือวาใหเด็กคิดเองวาผิดตรงไหน
เขาไป 8 เราไปแค 4 หรอ 2.ก็คือบอกเป็นสวนตัวเลยวาในการสอบครั้งนี้เธอทําอะไรผิด จังหวะเขาเธอ
ไมมานะเธอตื่นเตนไปหรือเปลา บอกไปแลวไมรูกี่ครั้งนะจีบไมสงหลังไมบิดลําแขน อะไรแบบนี้ก็จะบอก
ไปตอนหลังสอบเสร็จ บางทีก็มีการแกลงขีดปากกา แตจริงๆไมไดขีดหรอก อยางรุงก็มีเสียงดังบาง
อยางของ อ.ละออ เวลาสอบเด็กนะ จะไมดูเขา แตจะดูกระจกแทน เด็กบางคนก็มองครูเพื่อความแนใจ
แตเด็กสวนใหญแลวจะกลัวครูมอง เราก็เลยมองในกระจก มองเงาเฉยๆ แลวก็บางทีนะเราไมไดมองเขา
อีทิศสามผิด บางที่วิธีการที่เราจะชนะเขา คนเราพอมันผิดจะหันแว฿บมาหาครูวารําผิดแลวนะ สมมติทา
นี้มันหันขวา ทุกคนก็ตองหันขวาไปทางเดียวกันแลวถา 3 คน มันผิด แลว 1 คนถูก เราก็รูอยูดี เพราะรู
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วาทานี้มันไปทางไหน ทาตอไปมันจะไปไมได ถึงบอกไงเด็กมันตองรําซ้ําๆถึงจะรําได จับสังเกตเด็กผิดอะ
มันยาวมากแลวก็หลายกลุมหลายคน วิธีการก็ทาทางของเด็กอะมันมีพิรุธเราจะรูทันที มันทําใหเราไป
เห็นเขา ถามันวอกแวก ผิดแน สรุปแลวเรียนเพลงชาเพลงเร็วเนี่ยเหมือนคนบา ยั้งคิดยั้งทําไง รําอยู
แบบนั้น เพราะมันไมมีทาเชื่อม จดมันก็ไมเขาใจ วิชาวางเด็กก็รํา พักก็รํา เย็นก็รํา อีกอยางเทคนิคของ
หนูตอนเรียน ม.1 จําไดวาเพลงมันยากแลวเพลงมันหนักเพลงมันใหญ หนูใชวิธีการวา เราเป็นคนตัว
ใหญอยูขางหลัง กวาจะไดสลับ เด็กกรุงเทพมันเป็นรอย จะขึ้นมาทีนึงเป็นอาทิตย์ยังไมไดขึ้น หนูใช
วิธีการวาหนูกําลังรําคนเดียว เราอยูบ นเวทีโรงละครแหงชาติ เราก็คิดวามีพอแมพี่นองเรามาดู เราก็รํา
ไปเหอะ แล ว ครู จ ะพู ด ถึ ง ว า ฉั ต รดาเธอเป็ น คนรํ า เสมอตนเสมอปลาย แต ข อง อ.ละออ บอกว า
ประสบการณ์ตัวเองคือ เมื่อไหร ครู ก็เรียกแตโ สภากับอุไรแหละ ดูโ สภากับอุไรสิ ก็บอกเออวันหลั ง
จะตองเรียกชื่อละออบางละ มันก็เหมือนกับการยกตัวอยางใหเราเอาตาม หนูวาเพลงชาเพลงเร็วมันจะ
เป็นการจินตนาการเด็ก อยางที่พี่ขวัญเคยพูดเมื่อกี้วาครูคนไหนรําดีเธอจะเป็นแบบนั้น ตอนเป็นเด็กหนู
ก็คิดแบบนั้นนะ

นางนิรมล หาญทองกูล
สังเกตนะที่รําเพลงชาเพลงเร็วมา เขาจะรอยเรียงทารําแบบวาถึงกัน มันไมมีทาที่กระโดดไป
เขาจะไปของเขา แขนลงมือนี้หมุนนะแลวมันก็จะไปทาใหมอะไรแบบนี้คือเขาก็จะตอไป เหมือนเลา
เรื่องราวอะไรซักอยางนึง เป็นเรื่องราวที่มันไมมีชื่อ พี่เคยลองรําแบบเพลงอะไรก็ไมรูซึ่งใชเพลงในเพลง
ชาเพลงเร็วอะ แลวเคยไมเรียงทาในเพลงชาเพลงเร็วนะ แตใชทาในนั้นมามันเรียงกันนะ มันถึงกันได
จริงๆ พอสมมติมาตรงนี้ กาวขาบางทีเราหนักเราก็ใชขาหนาก็ได แตมันสามารถที่จะไปทาอื่นได

นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช
ของแฟขอเปิดเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องรําแลว อาจจะเป็นเรื่องของจิตวิสัยอยางที่เขาเคยใชๆกัน
แตเดี๋ยวนี้ไมมีแลวเปลี่ยนเป็นคุณลักษณะแลว เนี่ยคุณลักษณะในเรื่องความรับผิดชอบ ในเรื่องของการ
สงสมุดทารํา การรองเพลง มันก็เป็นสวนประกอบนึงของการที่เด็กจะไดเกรด 4 เกรดอะไรอยางนี้คะ
แตนี้ก็คือเป็นการประมวลผลยอยๆ ไมวาจะเป็นเรื่องการรับผิดชอบ ในเรื่องของการสงสมุดจดทารํา คือ
ถาคุณเขียนเอง เขียนจากความเขาใจของตัวเองในการรําเพลงชาเพลงเร็วมันก็จะสามารถอธิบายได
ถูกตองตามทารํา แลวก็สามรถจําไดดี แลวก็คือเรื่องมี 2 กรณีก็คือ ลอกเพื่อนมาอันนี้ก็คือตัวเขาเองจะ
ไมไดอะไร ความรับผิดชอบสงตรงเวลาไหม ใหอานทารําตัวเองแลวลองมาอานใหเราดูเนี่ยรําไดไหม ถา
เขาจดมาเองเขาจะทําได แตถาเขาลอกเพื่อนมาจะไมเขาใจไมรูหรอกทาไหนๆ เวลาจดทารําใหจดเอง
ตามความเขาใจ แตก็ตองถูกตามนาฏยศัพท์ที่ครูคอยแนะนําวาทานี้ใชนาฏยศัพท์นี้ จะมีหลักแลววา
เขียนจากไหนไปไหน ก็อาจจะศีรษะ มือ เทา แลวแตวิธีการของแตละทานวา ใหเขียนเป็นตุ฿กตาหัวหมุด
ดวย อันนี้ก็เป็นสวนนึงของการเขียนทารําประเมินในสวนนึงนอกจากปฏิบัติรําแลว แลวก็การรองเพลง
ใหตรงกับจังหวะ หรือทาบางทา มีเทคนิควาอาจจะรองอยางเดียวกับตบจังหวะอยางเดียว แตบางทาน
เอาฉิ่งมาผสมดวย อาจจะใหครูออมาชวยฟังอะไรแบบนี้คะ จะรองเขาดนตรีในชวงที่เตเตโค อาจจะเป็น
ชวงที่คุยกับครูดนตรีรองทํานองแบบนี้ใหเขากับดนตรี นี่ก็เป็นสวนประกอบเล็กๆนอยๆ แลวก็มีกิจกรรม
กลุมซึ่งของ ม.3 ก็จะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากจะใหรําในบทเรียนแลวแบบนี้ สมมติ
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งายๆก็คือจะเอาเพลงงายๆของมาตรฐานผลงานสรางสรรค์ของสุโขทัยเอง เด็กไดอะไรบางแบบนี้คะ
โดยที่ไมตองใหตอกับครู ใหศึกษาดวยตัวเอง นี่เสริมใหเป็นแรงผลักใหเขารูสึกเหมือนที่พี่ๆคุณครูบอก
อันนี้ก็เสริมเล็กๆนอยๆ

115

ภาคผนวก ง
การติดตามประเมินผลการนาองค์ความรู้ไปทดลองใช้
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